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ค าน า 

 
 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น และหวังว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกากรพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการให้
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
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ส่วนที่  1  บทน า 
 

----------------------------------------- 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ 
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เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี 
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วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้        
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ธันวาคม 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึ ง
อ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 



 

         -8- 
 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนน คศล. (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
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  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ž   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
 

--------------------------------------------- 
   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระแชง ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางไทร และแผนชุมชน
ต าบลกระแชง และต าบลช้างน้อย 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ 
              สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    

       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
 พันธกิจที่  1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในภาคเกษตรกรรม 
 พันธกิจที่  2  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจที่  3  พัฒนาสินค้าเกษตรกรรมให้มีคุณภาพที่ปลอดภัย 

  พันธกิจที่  4  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
         ของประชาชนในพื้นท่ี 
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 พันธกิจที่  5  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาทั้งระดับศูนย์ 
        พัฒนาเด็กเล็กและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พันธกิจที่  6  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้รู้จักการพ่ึงพาตนเองบนพื้นฐาน 
                          การเกษตรอย่างยั่งยืน ฯลฯ 

 

      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
   จุดมุ่งหมายที่ 1 ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   จุดมุ่งหมายที่ 2 มาตรฐานของคุณภาพชีวิตตามความจ าเป็นพื้นฐาน 
   จุดมุ่งหมายที่ 3 สังคมมีระเบียบ ปลอดจากอาชญากรรม 
   จุดมุ่งหมายที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และใช้อย่าง 
     มีคุณค่าสูงสุด 
   จุดมุ่งหมายที่ 5 การบ ารุงและส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับท้องถิ่น 
   จุดมุ่งหมายที่ 6 การท่องเที่ยวเน้นที่ภาคเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ์ 
   จุดมุ่งหมายที่ 7 การบริหารองค์กรมีคุณภาพและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
      

       4) วิสัยทัศน์  
        ต าบลกระแชง และต าบลช้างน้อย เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพ  ปลอดภัยจาก
สารเคมีสภาพแวดล้อมดี  เพียบพร้อมสาธารณูปโภค  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ส่งเสริมการศึกษา  ประชาชน
ใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้วยเกษตรกรรม  และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   
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   1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)         
  

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 2561 ปีท่ี 2 2562 ปีท่ี 3 2563 ปีท่ี 4 2564 ปีท่ี 5 2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
     ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
    ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
    ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

     56 45,800,000 79 41,377,000 81 52,395,000 84 53,248,000 83 51,248,000 383 244,068,000 

2.การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

41 10,310,000 53 8,683,000 53 11,038,000 53 11,038,0000 53 11,038,000 253 52,107,000 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

11 4,000,000 15 5,330,000 12 3,910,000 12 3,910,000 12 3,910,000 62 21,060,000 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 1,700,000 14 2,100,000 12 2,150,000 12 2,150,000 12 2,150,000 59 10,250,000 
 

5.การพัฒนา
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

10 770,000 14 910,000 15 1,410,000 15 1,410,000 15 1,410,000 69 5,910,000 

6.การบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ท่ีดี 

14 4,410,000 17 2,650,000 14 2,450,000 14 2,450,000 14 2,450,000 73 14,410,000 

รวม 141 66,990,000 192 61,050,000 187 73,353,000 190 74,206,000 189 72,206,000 899 347,805,000 
            

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 
            -13- 
   
    1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

 

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

3.เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 

4.เงินอุดหนุนเงินสนับสนุน 
ศพด.(เงินเดือน,สวัสดิการ 
บุคลากร) 
 

5.เงินอุดหนุนเงินสนับสนุน 
ศพด.(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 
 

6.อาหารเสริม (นม) 
 

7.อาหารกลางวัน  
 

8.โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

9.โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้าฯ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4,660,400 
 

912,000 
 
- 
 
 

401,392 
 
 

320,910 
 
 
 

423,481 
 

408,000 
 
- 
 
 

29,000 
 
 
 

4,660,400 
 

912,000 
 
- 
 
 

326,270 
 
 

320,910 
 
 
 

414,721.40 
 

356,000 
 
- 
 
 

28,100 

รวม 7 2  7,156,193 7,018,401.40 
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    1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน  
     1.4.1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ  

             พ.ศ.2564 
     

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยกเลิก 

จ านวนโครงการที่
เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

32 16.84 - - 52 27.37 - - - - 84 44.21 

2.การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

35 18.42 - - 18 9.47 - - - - 53 27.89 

3. ยุทธศาสตร์ด้านจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

10 5.26 - - 2 1.05 - - - - 12 6.32 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 5.79 - - 1 0.53 - - - - 12 6.32 

5.การพัฒนาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

12 6.32 - - 3 1.58 - - - - 15 7.89 

6.การบริหารจัดการ
บ้านเมือง 
ที่ด ี

13 6.84 - - 1 0.53 - - - - 14 7.37 

รวม 113 59.47 - - 77 40.53 - - - - 190 100 
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 1.4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  

    
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

3,777,596 26.86 - - 3,777,596 26.86 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 8,434,244 59.98 - - 8,434,244 59.98 
3. ยุทธศาสตรด์้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

555,762 3.95 - - 555,762 3.95 

4.ด้านการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

587,000 
 

4.17 - - 587,000 
 

4.17 

5.การพัฒนาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

93,075 0.66 - - 93,075 0.66 

6.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 614,772 4.037 - - 614,772 4.037 
รวม 14,062,449 100 0 0 14,062,449 100 

 
 

1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงาน 

    1.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมี
จ านวนจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์ 
    2.  มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ และความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง  

3.  ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ/แผนงานเท่าที่ควร โดยม ี
สาเหตุจากการขาดความรู้ ความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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  แนวทางการแก้ไข 
  1.ในการจัดท าแผนพัฒนา ควรน าโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่
ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณด าเนินการได้อย่างครบถ้วน 
  2.โครงการที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนาประจ าปี เพ่ือผลการด าเนินการประจ าปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  3.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หลาย ๆ วิธีเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจและสนใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   
 
2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

แบบท่ี 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 
จะท าการประเมิน และรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ 
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลู  และปัญหาส าคญัของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
     พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์  และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
      ศักยภาพท้องถิ่น   
11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์  แลภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
      ยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติ  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม ่   
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     2.2 การติดตามประเมินผลโครงการ 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคิดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ ปี  เริ่มด าเนินการครั้งท่ี 1 ตั้งแต่  1  ตุลาคม 2563  ถึงสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
2. รายงานผลการด าเนินงานครั้งที่   1  ( 1  ตุลาคม  2563 –  30 กันยายน  2564) 
     

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 2561 ปีท่ี 2 2562 ปีท่ี 3 2563 ปีท่ี 4 2564 ปีท่ี 5 2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
     ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
    ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
    ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

     56 45,800,000 79 41,377,000 81 52,395,000 84 53,248,000 83 51,248,000 383 244,068,000 

2.การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

41 10,310,000 53 8,683,000 53 11,038,000 53 11,038,0000 53 11,038,000 253 52,107,000 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

11 4,000,000 15 5,330,000 12 3,910,000 12 3,910,000 12 3,910,000 62 21,060,000 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 1,700,000 14 2,100,000 12 2,150,000 12 2,150,000 12 2,150,000 59 10,250,000 
 

5.การพัฒนา
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

10 770,000 14 910,000 15 1,410,000 15 1,410,000 15 1,410,000 69 5,910,000 

6.การบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ท่ีดี 

14 4,410,000 17 2,650,000 14 2,450,000 14 2,450,000 14 2,450,000 73 14,410,000 

รวม 141 66,990,000 192 61,050,000 187 73,353,000 190 74,206,000 189 72,206,000 899 347,805,000 
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่  3 พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยด าเนินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จ านวน 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  จ านวน 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ จ านวน 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ จ านวน 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จ านวน 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ จ านวน 5 คะแนน 
(8) แผนงาน จ านวน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม จ านวน 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ จ านวน 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา จ านวน 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จ านวน 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ จ านวน 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน จ านวน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา จ านวน 60 คะแนน ประกอบด้วย 
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(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ จ านวน 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จ านวน 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 

 ถูกต้อง จ านวน 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จ านวน 5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จ านวน 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 จ านวน 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จ านวน 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

 ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ จ านวน 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวน 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จ านวน 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ จ านวน 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ านวน 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ จ านวน 15 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย จ านวน 65 คะแนน 

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)  
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3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมจ านวน 100 คะแนน 
           
2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบ
วัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 2.3 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่
ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่
อย่างไร 
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan &  

Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 

(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System 

(PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem- 

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –  

(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 



 

   
ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
---------------------------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เป็นดังนี้ 

 
   
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์          
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 18.36 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15.33 
3. ยุทธศาสตร์ 60 ประกอบด้วย   
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.36 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

(10) 8.55 

   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.55 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.27 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 4 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 4 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 
   3.8 แผนงาน (5) 4.18 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.18 

รวม 100 83.78 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การประบริหารส่วนต าบลกระแชงในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

(20) 
(3) 

 
2.36 

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

(2) 2 

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(2) 2 

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) 2 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่า
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ  ร่ วมรับประโยชน์  ร่ วมแก้ปัญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3) 2 

 
  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

 
 (5) 

 
4.18 

 2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคับ ใช้  ผลของการบั งคับ ใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.45 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

 3 . การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น  ด้ านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2 

 4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2.7 

 5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2 

 6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนิ น งาน ได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง ) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 
ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

 
 (10) 

 
8.36 

3.2 
ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 

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

(10) 8.55 

3.3 
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 8.55 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.27 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้ เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4 
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ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3.6 
เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพ่ือการพัฒ นาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.18 

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  12   Thailand 4 .0  แผนพัฒ นาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(5) 4.18 

รวมคะแนน 100 83.82 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็นดังนี้ 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.18 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.18 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.18 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.18 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย   
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.27 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.27 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4 

   5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.18 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.18 

   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.18 

   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4.18 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.18 

รวมคะแนน 100 82.34 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1.การสรุป
สถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
 
 

8.18 
 
 
 
 
 

 
   
 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การประเมินผล
การน า แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.18 
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
3. การประเมินผล
การน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.18 

  
  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
4. แ ผ น ง า น    
และยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8.18 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
 

 
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4.27 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.27 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัด เ จ น น า ไ 
ป สู่ ก า ร ต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
 

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

(5) 4 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.7 โครงการ
สอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ 
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 4.18 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 4.18 

5.9 งบประมาณ มี
ความ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy)  
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 4.18 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 4.18 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 
 
 
 

 

4.18 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 
 
 
 
 
 

 

4.18 

รวมคะแนน 100 82.34 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 200 164.68 

 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/คุณภาพ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   (วันที่ 1 ตุลาคม  2563 – 

31  ตุลาคม  2564) 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  
ผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน จ าแนกเป็น  
ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ     ชาย    จ านวน  27    คน    คิดเป็นร้อยละ  54 

        หญิง   จ านวน  23    คน    คิดเป็นร้อยละ  46 
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๒.  อาย ุ    ต่ ากว่า  20  ปี    จ านวน    -    คน    คิดเป็นร้อยละ  -  
     20  -  30  ปี     จ านวน    10   คน    คิดเป็นร้อยละ  20  

  31  -  40  ปี    จ านวน    12    คน     คิดเป็นร้อยละ 24 
  41  -  50  ปี    จ านวน     7    คน    คิดเป็นร้อยละ  14   

    51  -  60  ปี    จ านวน    15    คน    คิดเป็นร้อยละ  30   
               61   ปีขึ้นไป     จ านวน      6    คน    คิดเปน็ร้อยละ  12 

๓.  การศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 62  

มัธยมศึกษา จ านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ 30                

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  4   

ปริญญาตรี  จ านวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4          

สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน   -   คน   คิดเป็นร้อยละ  -   

อ่ืน ๆ  จ านวน  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  -       

๔.  อาชีพ     รับราชการ    จ านวน  3  คน    คิดเป็นร้อยละ 6     

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    จ านวน  10   คน   คิดเป็นร้อยละ 20          

ค้าขาย   จ านวน  4  คน    คิดเป็นร้อยละ 8     

รับจ้าง  จ านวน  14  คน   คิดเป็นร้อยละ 28  

นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน  -  คน  คิดเป็นร้อยละ - 

        เกษตรกร  จ านวน  19  คน     คิดเป็นร้อยละ 38 

        อ่ืน ๆ  จ านวน  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  -          
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 3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
 

1. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.50 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.50 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.50 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.00 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

ภาพรวม 8.13 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.50 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.50 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.50 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.00 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 8.13 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.00 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.00 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.50 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

ภาพรวม 8.00 

      
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.50 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.50 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.00 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.00 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.00 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 

ภาพรวม 7.88 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.00 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.50 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.00 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.50 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

ภาพรวม 8.31 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.50 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.50 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.50 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.50 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.00 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.50 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 

ภาพรวม 7.44 
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4.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

จากผลการด าเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2563 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระแชง ประชาชนผู้รับบริการ ติดต่อราชจ านวน 50 คนสรุปรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิด 

เป็นร้อยละ 8  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ  8.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจ 
ร้อยละ 7.5 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คะแนนความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 8.5 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิด 

เป็นร้อยละ 8.5  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ  8  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจ 
ร้อยละ 8  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คะแนนความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 8 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย   

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิด 
เป็นร้อยละ 8  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ  8  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจ 
ร้อยละ 8  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 8 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อย
ละ 8.5 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิด 

เป็นร้อยละ 8.5  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ  8.5  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจ  
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ร้อยละ 7.5  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 8 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อย
ละ 7.5 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิด 
เป็นร้อยละ 8  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ  8.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจ 
ร้อยละ 9 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คะแนนความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 8.5 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 8.5 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจคิด 

เป็นร้อยละ 7.5  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  คะแนนความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ  7.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจ 
ร้อยละ 7.5 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คะแนนความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 7.5 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 7.5 

   
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

---------------- 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบล 
กระแชงได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  ตามแผนยุทศาสตร์ จ านวนโครงการทั้งหมด  190 
โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  
32  โครงการ คิดเป็นร้อย 16.84 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
27.37 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 
ทั้งหมด  35  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  18.42  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  18  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 9.47 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  5.26  จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.05 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  11  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  5.79  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการทั้งหมด  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0.53 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด 12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 6.32 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการทั้งหมด  3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.58 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ด ีจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 
ทั้งหมด  13  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 6.84 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  1  โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 0.53 

สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน ผลการด าเนินการโครงการที่ได้ด าเนินการ 
รวมทั้งหมด  113  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  59.47  และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  77  โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ  40.53 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  2.2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร

ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1.) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2.) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3.) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4.) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมี

ความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการ
ดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้ 
 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ                       
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง    
เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวม
อ านาจการปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการ อปท. ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต. และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่าง
แท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท. ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง 
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เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่ง 

อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการ
พ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น  การสร้างกระบวนทัศน์  (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก                        
“ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้
ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้     

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงาน              

ในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของ              
คนพุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่
เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างดี               
บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทาง    
การสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ                     
กรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 
  4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
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- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับ ผู้ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า-ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ     

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ                                   
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือ
การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ              
ที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหา

การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น 
และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
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 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็ น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการจัดตั้งชุด

ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรร โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ให้
ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด อาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนในชุมชนได้ความรู้ด้านการมีส่วนร่วม ทางการเมือง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด

จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆ ชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามา
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทาน
เหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่ 
แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ 
เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม  
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจผลิตผลงานของบุคคล อันเกิดจากการ

สะสมองค์ความรู้ทุกด้านที่ผ่านกระบวนการสืบทอดพัฒนาปรับปรุง และเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดีสามารถ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการบริการ 
  การบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหาร
ต้องเข้ามาช่วยเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร เช่น การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กร การ
บริหารจัดการโดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุด การบริหาร
จัดการสามารถน ามาใช้ส าหรับผู้บริหารในทุกระดับชั้นขององค์กร 
 
   
 
 
 
 

 


