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ส่วนที่ 1    
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจ าปี พ.ศ.2565  
 

       ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

       ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ดังนี้ 
 

ก.วิสัยทัศน์  
     "สาธารณูปโภคครบครัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
ยั่งยืน มีการบริหารจัดการที่ดี" 

ข. พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีให้องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ 
    ประชาชน 
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 ง.การวางแผน 

 องค์การบริหารส่ วนต าบลเขากระปุก  ได้ จั ดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ . 2561-2565)               
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

          องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2565    
ไว้ดังนี้ 
 

 
 

จ.การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จ านวน 64 โครงการงบประมาณ 22,569,790 บาท  
 ร้อยละของการน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จ านวน 130 โครงการ 
 2. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 64 โครงการ 
 3. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ          
พ.ศ.2565 จ านวน 59 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ = 59 x 100  =  45.38  
                                                              130 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
2565 

จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 50 28,552,200.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพฒันาคณุภาพ
ชีวิต 

58 21,559,529.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง
และบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12 790,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

10 2,131,000.00 

รวม 130 53,032,729.00 
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สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 16 6,895,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 39 14,561,590.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจดัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

6 100,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 1,013,200.00 

รวม 64 22,569,790.00 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

           อบต.เขากระปุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 55 โครงการ จ านวนเงิน 20,690,057.60 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 55 โครงการ จ านวนเงิน 20,690,057.60 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์       
ได้ดังนี ้
 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 6,508,000.00 16 6,508,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพฒันา
คุณภาพชีวิต 

36 13,939,580.00 36 13,939,580.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 14,200 1 14,200 

ยุทธศาสตร์การพฒันากระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2 228,277.60 2 228,277.60 

รวม 55 20,690,057.60 55 20,690,057.60 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา/
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

สถานการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงาน
แล้วเสร็จ 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม ซอย 1 หมู่
ท่ี 12 (กองช่าง) 

197,000.00 195,000.00 2,000.00 กองช่าง 
- - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม ซอย 4 หมู่
ท่ี 14 (กองช่าง) 

410,000.00 407,000.00 3,000.00 กองช่าง 
- - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 

3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม ซอย 5 หมู่
ท่ี 12 (กองช่าง) 

137,000.00 135,000.00 2,000.00 กองช่าง 
- - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
13 หมู่ท่ี 6 (กองช่าง) 

401,000.00 395,000.00 6,000.00 กองช่าง 
- - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 

5. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
15 หมู่ท่ี 9 (กองช่าง) 

394,000.00 392,000.00 2,000.00 กองช่าง 
- - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 

6. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
3 หมู่ท่ี 8 (กองช่าง) 

428,000.00 427,000.00 1,000.00 กองช่าง 
- - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 

7. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
7 (ซอยป่าลาน) หมู่ท่ี 3 
(กองช่าง) 

436,000.00 434,000.00 2,000.00 กองช่าง 
- - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 

8. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
7 หมู่ท่ี 11 (กองช่าง) 

424,000.00 423,000.00 1,000.00 กองช่าง 
- - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 

9. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
8 หมู่ท่ี 4 (กองช่าง) 

394,000.00 392,000.00 2,000.00 กองช่าง 
- - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 

10. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยโคกเจริญ (ซอย 4) 
หมู่ท่ี 13 (กองช่าง) 

401,000.00 398,000 3,000.00 กองช่าง 
- - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 

11.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
นายเภา-บ้านนายเท่ียง 
หมู่ท่ี 5 (กองช่าง) 

410,000.00 408,000.00 2,000.00 กองช่าง - - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 

12. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสุขส าราญ 
น้อยศิริ หมู่ท่ี 2 (กองช่าง) 

496,000.00 494,000.00 2,000.00 กองช่าง - - 1 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคม 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา/
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

สถานการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงาน
แล้วเสร็จ 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
13. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย 1 หมู่ท่ี 
7 (กองช่าง) 

400,000.00 385,000.00 15,000.00 กองช่าง - - 1 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม 

14. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอย 3 
เชื่อมต่อซอย 5 หมู่ท่ี 
10 (กองช่าง) 

400,000.00 385,000.00 15,000.00 กองช่าง - - 1 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม 

15. โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่ณรงค์ หมู่ท่ี 1 
(กองช่าง) 

416,000.00 408,000.00 8,000.00 กองช่าง - - 1 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม 

16. โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1-14 

1,151,000.00 830,000.00 321,000.00 กองช่าง - - 1 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

สถานการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงาน
แล้วเสร็จ 

แผนงานการศึกษา 
17. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

683,785.00 673,615.00 10,175.00 
กอง

การศึกษา ฯ - - 1 

เด็กศูนย์ ฯ
ได้รับสนับสนุน
ครบจ านวน 

18. โครงการจัดหา
อาหารเสริม (นม) 
ในช่วงเวลากลางวัน 

1,437,150.00 1,821,623.38 0.00 
กอง

การศึกษา ฯ - - 

(เบิกจ่าย
จากค่า
วัสดุ) 
1 

เด็กศูนย์ ฯ
ได้รับสนับสนุน
ครบจ านวน 

19. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  
 

50,000.00 0.00 50,000.00 
กอง

การศึกษา ฯ 1 - - 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

20. โครงการสร้าง
วินัยการคัดแยกขยะใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 0.00 10,000.00 
กอง

การศึกษา ฯ 1 - - 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

21.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขากระปุก 

378,000.00 372,099.00 5,901.00 
กอง

การศึกษา ฯ - - 1 

เด็กนักเรียน
ได้รับสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ครบจ านวน 

22. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านเขาอ่าง
แก้ว 

466,200.00 471,429.00 0.00 
กอง

การศึกษา ฯ - - 1 

เด็กนักเรียน
ได้รับสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ครบจ านวน 

23. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 

777,000.00 781,809.00 0.00 
กอง

การศึกษา ฯ - - 1 

เด็กนักเรียน
ได้รับสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ครบจ านวน 

24. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนอง 
คอไก่ 

147,000.00 163,800.00 0.00 
กอง

การศึกษา ฯ - - 1 

เด็กนักเรียน
ได้รับสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ครบจ านวน 

25. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนอง 
ตาฉาว 

226,800.00 228,900.00 0.00 
กอง

การศึกษา ฯ - - 1 

เด็กนักเรียน
ได้รับสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ครบจ านวน 

26. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองโรง 

781,200.00 819,000.00 0.00 
กอง

การศึกษา ฯ - - 1 

เด็กนักเรียน
ได้รับสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ครบจ านวน 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา/
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

สถานการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงาน
แล้วเสร็จ 

แผนงานสาธารณสุข 
27. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

130,00.00 0.00 130,00.00 ส านักปลัด 1 - - 

เนื่องจาก
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัข
บ้าขาดตลาด 

28. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

29. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 2 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

30. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 3 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

31. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 4 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

32. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 5 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

33. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 6 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา/
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

สถานการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงาน
แล้วเสร็จ 

แผนงานสาธารณสุข 
34. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 7 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

35. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 8 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

36. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 9 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

37. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 10 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

38. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 11 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

39. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 12 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

40. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 13 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

41. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 14 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

หมู่บ้านได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา/
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

สถานการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงาน
แล้วเสร็จ 

แผนงานสาธารณสุข 
42. โครงการส ารวจ
ข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

30,000.00 13,314.00 16,686.00 ส านักปลัด - - 

(เบิกจ่ายค่า
ใช้สอย) 

1 

ส ารวจสุนัข
และแมวครบ
จ านวน      
15 หมู่บ้าน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
43. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ อสม. 

120,000.00 0.00 120,000.00 ส านักปลัด 1 - - 
เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

44. โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 20,000.00 0.00 20,000.00 ส านักปลัด 1 - - 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
45. โครงการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียน 

30,000.00 30,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

นักศึกษาและ
นักเรียนได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
46. โครงการกีฬาสี
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000.00 0.00 20,000.00 กอง
การศึกษาฯ 

1 - - 
เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

47. โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต่อต้านยาเสพ
ติดต าบลเขากระปุก 

50,000.00 0.00 50,000.00 
กอง

การศึกษาฯ 
1 - - 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

48. โครงการเมาลิด  30,000.00 30,000.00 0.00 
กอง

การศึกษาฯ 
- - 1 

ประชาชน
ศาสนาอิสลาม
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนา 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา/
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

สถานการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงาน
แล้วเสร็จ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
49. โครงการสืบสาน
ประเพณีสีสันแห่ง
สายน้ า ลอยกระทง
ต าบลเขากระปุก  
 

50,000.00 1,200.00 48,800.00 
กอง

การศึกษาฯ 
- - 1 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
สืบทอด
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

50. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนศาสนาอิสลาม 50,000.00 48,500.00 1,500.00 

กอง
การศึกษาฯ 

- - 1 
เด็กและ
เยาวชนศาสนา
อิสลามได้รับ
ความรู้ มี
คุณธรรม
จริยธรรม 

51. โครงการเผยแพร่
กิจกรรม วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นในงาน 
พระนครคีรี-เมืองเพชร 

30,000.00 20,690.00 9,310.00 
กอง

การศึกษาฯ 
- - 1 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
สืบทอด
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
52. โครงการซ้อม
แผนการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

15,000.00 0.00 15,000.00 ส านักปลัด 1 - - 
เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

53. โครงการป้องกัน
อัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก 

25,000.00 24,830.00 170.00 ส านักปลัด - - 1 

สามารถ
ป้องกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนนและ
อัคคีภัยได้ 

54. โครงการป้องกัน
อัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก   

25,000.00 12,530.00 12,470.00 ส านักปลัด - - 1 

สามารถ
ป้องกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนนและ
อัคคีภัยได้ 

55. โครงการอบรมการ
ป้องกันอัคคีภัยและซ้อม
อพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา 

20,000.00 20,000.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

นักเรียนมี
ความรู้ในการ
ป้องกัน
อัคคีภัย 

56. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ า 
อบต.เขากระปุก 

50,000.00 0.00 50,000.00 ส านักปลัด 1 - - 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 
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ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 

งบประมาณอนุมตั ิ งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

สถานการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงาน
แล้วเสร็จ 

แผนงานงบกลาง 
57. โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
อบต.เขากระปุก 

177,600.00 177,600.00 0.00 ส านักปลัด - - 1 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

58. โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

10,650,000.00 9,763,300.00 1,715,500.00 ส านักปลัด - - 1 

ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพ
ครบจ านวน 

59. โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

1,688,000.00 1,633,200.00 188,800.00 ส านักปลัด - - 1 

ผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพ
ครบจ านวน 

60. โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

72,000.00 67,500.00 10,000.00 ส านักปลัด - - 1 

ผู้ป่ายเอดส์
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบ
จ านวน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
61. โครงการโรง
อาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ 
(กองการศึกษาฯ) 

429,000.00 426,000.00 3,000.00 กองช่าง - - 1 

เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

62. โครงการ
ก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโรง (กอง
การศึกษาฯ) 

50,000.00 50,000.00 0.00 กองช่าง - - 1 

เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

63. โครงการติดตั้ง
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาอ่างแก้ว 
(กองการศึกษาฯ) 

7,000.00 7,000.00 0.00 กองช่าง - - 1 

เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 

งบประมาณอนุมตั ิ งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

สถานการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงาน
แล้วเสร็จ 

แผนงานการเกษตร 
64. โครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝก 10,000.00 0.00 10,000.00 ส านักปลัด 1 - - 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

65. โครงการรวมใจ
ไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อ
แผ่นดิน 

20,000.00 0.00 20,000.00 ส านักปลัด 
1 - - 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

66. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  (อพ.สธ.
เขากระปุก) 

20,000.00 0.00 20,000.00 ส านักปลัด 
1 - - 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 
67. โครงการจัดการ
ขยะชุมชน 10,000.00 0.00 10,000.00 ส านักปลัด 1 - - 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

68. โครงการจัดการ
ขยะในโรงเรียน 20,000.00 0.00 20,000.00 ส านักปลัด 1 - - 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
69. โครงการจัด
กิจกรรมงานเกษตรและ
ของดีท่ายาง 20,000.00 14,200.00 5,800.00 

กอง
การศึกษาฯ - - 1 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
การสืบทอด
วัฒนธรรม
ประเพณ ี
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา/แผนงาน/

โครงการ 

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

สถานการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้
ด าเนนิงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงาน
แล้วเสร็จ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
70. โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ให้บริการของ อบต. ๒๐,๐๐0.00 0.00 ๒๐,๐๐0.00 ส านักปลัด 

- - 
1 

ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

สามารถน า
ปัญหาของ
ประชาชนมา
เป็นแนว
ทางการ
พัฒนาและ
แก้ไข 

71. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก 

5,000.00 0.00 5,000.00 ส านักปลัด 1 - - 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

72. โครงการการจัด
งานพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี 

10,000.00 0.00 10,000.00 ส านักปลัด 
- - 

1 
ด าเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

เนื่องจาก
สถานการณ์    
โควิด 

73. โครงการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร 
อบต.และสมาชิกสภา 
อบต. 

330,000.00 217,277.60 41,922.40 ส านักปลัด - - 1 

กกต.รับรอง
ผลการ
เลือกตั้งตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

74. โครงการบริหาร
อ านวยการศูนย์
ประสานการ
ปฏิบัติการร่วมและ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ
ท่ายาง 

13,000.00 11,000.00 2,000.00 ส านักปลัด - - 1 

อ านวยการ
ศูนย์ประสาน
การ
ปฏิบัติการ
ร่วมและ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนของ 
อปท.ระดับ
อ าเภอท่ายาง
ได้รับ
สนับสนุนครบ
จ านวน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
75. โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ และ
โรงจอดรถ อบต.เขา
กระปุก (ส านักปลัด) 

661,000.00 0.00 781,000.00 ส านักปลัด - 1 - 

เนื่องจาก
งบประมาณ
จัดสรรมา
ล่าช้า 

 

แบบ ผด.0๒ 
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          ช. ผลการด าเนินงาน 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คิดเป็นร้อยละ 45.38 จากแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลส าเร็จด้วยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

 ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล 
 - ข้อสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
  1. การน ากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี มีความครอบคลุมน้อยสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งกิจกรรม/โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการในแผนพัฒนา จ านวน 130 โครงการ แต่สามารถด าเนินการได้      
จ านวน 59 โครงการ 
  2. การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะท าในช่วงไตรมาสสุดท้าย 
 ข้อจ ากัดปัญหาและอุปสรรค 
  1. โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจ านวนมาก โดยไม่ค านึงถึง
ศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีมากแต่องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
  2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่วางไว้และด้วยข้อจ ากัด
ของงบประมาณท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของ
โครงการจึงเกิดขึ้นน้อย 
  3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดและล่าช้าท าให้เป็นข้อจ ากัดในการ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ 
  4. ประชาชนในต าบลยังขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5. ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ 
บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มากขึ้น 
  2. ควรปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมโดยค านึงถึงศักยภาพ 
งบประมาณของท้องถิ่นเอง พื้นที่ และประชาชน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสม เป็นไปได้และ
สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนโดยเฉพาะโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 
 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น      
พ.ศ.2561 – 2565 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 65 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วสิัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
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1.2 แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น   
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

19 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง    การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม อาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

18 
4 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 3 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ  
(ต่อ) 

 

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

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 2 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengt (จุดแข็ง)          
W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส)                      
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

 
 
 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 

 
 

3.5 กลยุทธ์ 
 

 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

53 
8 

 

 

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

(10) 9 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 9 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 5 
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ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ี
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส้ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 90 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
2.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0 (5) 
     5.7  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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2.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเดน็พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand  (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

10 10 

2.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

1)  การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า
เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ  (Impact)  โครงการท่ีด าเนินการใน
เชิงปริมาณ  (Quantitative)  

10 8 

3.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

1)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการน าเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม  งานต่าง ๆท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีน้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ  (Impact)  โครงการท่ีด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ  (Qualitative) 

10 8 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

1)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัด
ทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend  หรือหลักการบูรณาการ
(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน  
2)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ 

10 10 
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5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ  
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ  
 
5.3  เป้าหมาย  (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  20  ปี 
 
 
 
5.5  เป้าหมาย  (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี  
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

60 
(5) 

49 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(5) 5 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิต
อย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน  และระยะเวลาด าเนินงาน  
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 3 

โครงการสอดคล้องกับ  (1)  ความมั่นคง  (2)  การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  (3)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  (4)  การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5)  การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (6)  การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 

(5) 5 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ
ท่ี 12 โดย (1)  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3)  ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (4)  
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย  2579 (5)  ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัตใิห้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  5  ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว  ภายใต้แนวทางการพัฒนา  (1)  การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (2)  การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  (3)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  (4)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  (5)  การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (6)  การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 3 
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5.6  โครงการมีความ
สอดคล้องกับ  Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7  โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8  โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง   
มั่งค่ัง  ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 
5.9  งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
5.10  มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
5.11  มีการก าหนด
ตัวชี้วัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่  Value-Based  Economy  หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ท าน้อย  ไม่มากเช่น  (1)  เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม  (2)  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (3)  
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยากร  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์   
เทคโยโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ  เช่น  ด้านเกษตร  เทคโยโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  
วัฒนธรรม  ฯลฯ 

(5) 3 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกัน
ได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ  เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถิ่นมีความม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

(5) 4 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  5  ประการ  ในการ
จัดท าโครงการ  ได้แก่  (1)  ความประหยัด  (Economy)   
(2)  ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  (3)  ความมีประสิทธิผล  
(Effectiveness)  (4)  ความเหล่ือมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น  น าไปสู่ความ
ยุติธรรม  (Equity)  (5)  ความโปร่งใส  (Transparency) 
 

(5) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ  ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(5) 3 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)  ท่ี
สามารถวัดได้  (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness)  ใช้
บอกประสิทธิภาพ  (efficiency)  ได้  เช่น  การก าหนดความถึงพอใจ  การ
ก าหนดร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดขึ้นสิ่งท่ี
ได้รับ  (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5) 4 
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5.12  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(1)  มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง  ในการด าเนินงานตาม
โครงการ  (2)  วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3)  ระบุส่ิงท่ี
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้  (4)  เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5)  ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 85 
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3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด  
การสัมภาษณ์  การสังเกต  การส ารวจ  และเอกสาร 
  1.  การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements)  วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน  และแนวทางการ
วัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด  เช่น  การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
  2.  การสัมภาษณ์  (Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก
แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ  (formal or semi-formal 
interview)  ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (structure interviews)  ด าเนินการสัมภาษณ์และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  (Informal interview)  ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอนและล าดับของข้อความ  การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ 
ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ  การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ  ควร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  2  วิธี  คือ 
       (1)  การสนทนาตามธรรมชาติ  (natural conversation)  เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบ
ของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล  เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอ
ค าอธิบายเหตุผล  และผลของโครงการพัฒนาที่ได้รับ  การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการ
พัฒนาสัมพันธภาพที่ดี  สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
       (2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก  (in-depth interview)  เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูล
หลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้  ความเข้าใจในประเด็นแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่า
คนอ่ืน ๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิน่  การวางแผน 
  3.  การสังเกต  (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือ
เฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น  ต้องมีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และ
ก าหนดการด าเนิน  การสังเกต  การสังเกตคือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดอ่อนถี่ถ้วน  โดย
ใช้ประสารทสัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ กัน  เช่น  ตาดู  หูฟัง  ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส  ในการเก็บข้อมูล
เพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น  การสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก  หรือบันทึก
ภาคสนาม  การสนทนาและสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน  สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและ
อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ได้  การสังเกตในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาในเชิง
คุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภท 
  (1)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant observation)  เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น  คือ 
  -  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม  และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 
  -  มีความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด  และชัดเจน
มากที่สุด 
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   -  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น  สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
   -  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
   -  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
   -  จดบันทึกอย่างละเอียด 
       (2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-Participant observation)  หรือการสังเกต
โดยตรง  (Direct observation)  เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้างและความสัมพันธ์
ของสมาชิกในสังคม  หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
  4.  การส ารวจ  (surveys)  ในที่นี้  หมายถึง  การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้  
ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความต้องการของโครงการและยุทธศาสตร์  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
จะต้องมีการบันทึกการส ารวจ  และทิศทางการส ารวจ 
  5.  เอกสาร  (Documents)  การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา  มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา  ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการ
ด าเนินงานเชื่อมโยงไปยังที่มาของปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย  แนวทางการพัฒนา  พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ทั้งนี้  เมื่อได้ด าเนินการตามหลักการแล้ว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.  ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม  เช่น  ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ  ผู้เข้าร่วมมีก่ีคน  กี่กลุ่ม  มีที่มาอย่างไร  ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่าง ๆ 
ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน  เช่น  จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ  จ านวนกิจกรรมที่ถูก
ระบุเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 
  2.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้น ๆ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง  เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความ
เป็นเหตุเป็นผลของโครงการพัฒนา  ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน  
ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 
  ความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนา  วัดความส าเร็จได้จาก  เช่น 
  1. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion) 
  2. บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion)  
  3. บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion) 
  4. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion) 
  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  1. แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติ จะเป็น
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และ
ผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Key Stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
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  2.  แบบบัตรคะแนน  (Scorecard Modal)  แบบบัตรคะแนน  หรือ  Scorecard Modal 
ของ  Kaplan & Norton  เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่าการท าความเข้าใจองค์กร  ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร
สามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น  ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดย
จะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือ
ระบบต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร  โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบ
ปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ เช่น  
ด้านการเงิน  ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ  ด้านกระบวนการภายในองค์กร  และด้านวัตกรรมและการเรียนรู้ตัว
แบบ  Scorecard  จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา  เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การน า
ตัวแบบ  Scorecard  แบบใหม่  หรือ  BSC  เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย  
กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ  การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Modal  RF)  เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับ
การท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก  ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยจะพิจารณาว่า
แผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  อันดูได้จากผลระยะกลาง  ( Intermediate 
Result : Lrs)  ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่าง ๆ ไว้ก่อน
ล่วงหน้าเช่นนี้  ท าให้สามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้  รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 
  4.  แบบเชิงเหตุผล  (Logical Modal)  ตัวแบบเชิงเหตุผล  หรือ  Logical Modal  ถือเป็น
ตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้อง
ระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์  กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน  กิจกรรม  โครงการนั้น   
ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในลักษณะ  Formative และ Summative  โดยตัวแบบเชิง
เหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท  (Context)  การด าเนินการ  (Implementation)  และผลที่
เกิดข้ึน  (Outcomes)  ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์  ผลที่เกิดข้ึนและผลกระทบ 
  5.  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System  : 
PPMS)  ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ  PPMS  เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึง
กับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  เป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กร
เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา  ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
อันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป   
  6.  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือ  Problem-
Solving Method  การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  ถือเป็นวิธีการประเมินที่
ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge)  
ให้เกิดประโยชน์  ในขณะเดียวกัน  ถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงใน
สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
  7.  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Methods)  การประเมินโดยวิธีการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญกับการกระท า  ทั้งในรูปของการ
กระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  โครงการหรือแผนงานนั้น ๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของ  (Sense of Ownership)  ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและ
ประเมินผลของโครงการนั้น ๆ อีกด้วย  การประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชน
ท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ  ตลอดจน
รูปแบบการด าเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา  การวางแผน  การปฏิบัติงานและการติดตาม 
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และประเมินผลที่เกิดขึ้น  รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป  นอกจากนี้  ผลที่ได้ทั้งจาก
การติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 
  8.  แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation)  การประเมินผลกระทบ  เป็นการ
พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ  ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่าง ๆ อัน
เกิดจากการด าเนินการตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่ก าหนดไว้  การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่า
ผลการด าเนินงานอย่างกว้างขวาง  เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ฝ่าย โดยการประเมินผล
ระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น  (Outcomes)  และผลกระทบต่าง ๆ ( Impacts)  ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการว่ามีผล  หรืออิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก  ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึง
ต้นทุนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้  อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย  ระงับ  เ พ่ิมเติม
กิจกรรมโครงการอะไร  อย่างไร  และนอกจากนี้  การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 
  9.  แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Model)  ตัวแบบประเมินความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ  โดยตัวแบบ
ดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง  และแนวตั้งจะแสดง
ความถี่ท่ีเกิดข้ึน  เพื่อที่จะก าหนดอัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย  โดยส่วน
ใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตรา
ความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม  เฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่าง ๆ 
  10.  แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment Model)  ตัวแบบในการประเมินตนเอง
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว่าในการด าเนินโครงการมจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร  และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา  ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงานและองค์กร  รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์  แผลกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติ 
  11.  แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ  
1-11  หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  -  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะท าให้แผนพัฒนาสามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -  การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา  จะช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องใน
ทุกระดับ  และน าไปสู่การจดท าแผนพัฒนาที่มีคุณภาพ 
 4.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา 
  -  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผลควบคู่กันไป 
  -  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท า 
 
 
 
 
 
 
 


