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สวนทีไ 5 การตดิตามละประมินผล 
1.การตดิตามละประมินผลยุทธศาสตร ์
   นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทยวาดຌวย การจัดท้าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 (กຌเขพิไมติม ฉบับทีไ 
2 พ.ศ. 2559) ป็นบบทีไก้าหนด฿หຌคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ด้านินการ฿หຌคะนน 
ตามกณฑ์ทีไก้าหนดเวຌ ซึไงป็นสวนหนึไงของการติดตามละประมินผลผนพัฒนา ดยด้านินการ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น
หกสิบวัน นับตวันทีไประกาศ฿ชຌงบประมาณรายจาย มีรายละอียด ดังนีๅ  

1. นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป 
ประกอบดຌวย  

1.1 ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 20 คะนน  
1.2 การวิคราะห์สภาวการณ์ละศกัยภาพ 15 คะนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะนน ประกอบดຌวย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 10 คะนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 10 คะนน  
(3) ยุทธศาสตร์จงัหวัด 10 คะนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะนน  
(6) ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ 5 คะนน  
(7) จดุยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะนน  
(8) ผนงาน 5 คะนน  
(9) ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม 5 คะนน  
(10) ผลผลิต/ครงการ 5 คะนน  

คะนนรวม 100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการ พัฒนาทຌองถิไนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80 คะนน) 
 2. นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป 
ประกอบดຌวย  
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะนน  
 2.2 การประมินผลการนຌาผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 10 คะนน  
 2.3 การประมินผลการนຌาผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ 10 คะนน  
 2.4 ยุทธศาสตร์ละผนงาน 10 คะนน  
 2.5 ครงการพัฒนา 60 คะนน ประกอบดຌวย  
  (1) ความชัดจนของชืไอครงการ 5 คะนน  
  (2) ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ 5 คะนน  
  (3) ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความชัดจนนຌาเปสูการตัๅงงบประมาณเดຌถูกตຌอง 5 คะนน  
  (4) ครงการมีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 5 คะนน  
  (5) ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม หงชาติ 
ฉบับทีไ 12 5 คะนน  
  (6) ครงการมีความสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 5 คะนน  
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  (7) ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จงัหวัด 5 คะนน  
  (8) ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ภาย฿ตຌหลัก
ประชารัฐ 5 คะนน  
  (9) งบประมาณ มคีวามสอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) 5 คะนน  
  (10) มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะนน  
  (11) มีการกຌาหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 5 คะนน  
  (12) ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 5 คะนน  
 คะนนรวม 100 คะนน กณฑ์ทีไควรเดຌพืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองละขับคลืไอนการ พัฒนาทຌองถิไนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เมควรนຌอยกวารຌอยละ 80 (80 คะนน)  
 3. นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนา ทຌองถิไนสีไป
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ประดในการพิจารณา  
 3.1 ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 20  
 3.2 การวิคราะห์สภาวการณ์ละศกัยภาพ 15  
 3.3. ยุทธศาสตร์ ประกอบดຌวย 65  
      (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (10)  
      (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด (10)  
   (3) ยุทธศาสตร์จงัหวัด (10)  
   (4) วิสัยทัศน์ (5)  
   (5) กลยุทธ์ (5)  
   (6) ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ (5)  
   (7) จดุยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
   (8) ผนงาน (5)  
   (9) ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม (5)  
   (10) ผลผลิต/ครงการ (5) รวมคะนน 100 
2. การตดิตามละประมินผลครงการ 
   องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร฿ชຌการติดตามละประมินผลครงการ ดย฿ชຌตัวบบวัดผล฿นชิงปริมาณละ
คณุภาพ ตามทีไจะกลาวตอเป฿นหัวขຌอทีไ 3.1 ละมีหลักการประมนิผลครงการทีไส้าคัญ คือ การติดตามละประมินผลครงการวา
บรรลุวัตถุประสงค์ทีไก้าหนดเวຌ฿นครงการทุกประการหรอืเมอยางเร 
3. สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไน฿นภาพรวม  
   3.1 การวัดผล฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ 
    - ดย฿ชຌบบส้าหรับการติดตามละประมินผลชิงปริมาณละคุณภาพ  
    (1) บบตัวบงชีๅการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) บบบัตรคะนน (Scorecard  Model) บบบัตรคะนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 
& Norton  
     (3) บบมุงวัดผลสัมฤทธ่ิ (Result Framework Model (RF))  
    (4)  บบชิงหตุผล (Logical Model) ตัวบบชิงหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) บบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
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    (6) บบการประมินดย฿ชຌวิธีการกຌปัญหาหรือรียนรูຌจากปัญหาทีไกิดขึๅนหรือ Problem-Solving 
Method  
    (7) บบการประมินบบมีสวนรวม (Participatory Methods)  
    (8) บบการประมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (9) บบการประมินความสีไยง       (Risk Assessment Model)  
    (10) บบการประมินตนอง (Self-assessment Model) ละ  
    (11) บบอืไน โ ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก้าหนดขึๅน ทัๅงนีๅตຌองอยูภาย฿ตຌกรอบตามขຌอ (1)-(10) 
หรือป็นบบผสมกใเดຌ 
    - ชิงปริมาณ (Quantity) ชิงคุณภาพ (Quality) ผลทีไเดຌจริง โ คอือะเร คา฿ชຌจาย (Cost) วลา  
(Time) ป็นเปตามทีไก้าหนดเวຌหรือเม 
    - ประชาชนเดຌประยชน์อยางเรหรือราชการเดຌประยชน์อยางเร 
    - วัดผลนัๅนเดຌจริงหรือเม หรือวัดเดຌทาเหร (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ (Impact) 
4. ขຌอสนอนะ฿นการจัดทําผนพัฒนาทຌองถิไน฿นอนาคต 
  4.1 ผลกระทบนําเปสูอนาคต (ชน จะทาํ สนบัสนนุ สงสริม ปງองกัน อยางเร ปน็ตຌน) 
         ฿นทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชีๅวา องค์กรตางโเมวาจะป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคอกชนจะพัฒนา ติบตละอยูรอดเดຌตຌองมีการปรับตัว฿หຌขຌากับการปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอมภายนอก 4 
ประการ (PEST) ตลอดวลา ซึไงประกอบเปดຌวย 
         1) สิไงวดลຌอมดຌานการมือง (Political Environment)  
         2) สิไงวดลຌอมดຌานศรษฐกิจ (Economic Environment)  
         3) สิไงวดลຌอมดຌานสังคม (Social Environment) ละ 
         4) สิไงวดลຌอมดຌานวิทยาการ฿หมโ (Technology) 
  

  
จากผนภาพ องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร มีฐานะป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึไง จึงมีความ

จ้าป็นทีไจะตຌองมีความสามารถ฿นการปรับตัว฿หຌขຌากับการปลีไยนปลงของสิไงวดลຌอมตางโ 4 ประการดังทีไกลาว
มาลຌว พืไอ฿หຌองค์กรพัฒนา ติบตละอยูรอดตอเปเดຌ วิสัยทัศน์฿นการปฏิบัติงาน฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตຌอง
วิคราะห์ตามสิไงวดลຌอมทีไจะปลีไยนปลงเปทัๅง 4 ประการ ดังนีๅ 

 

องค์การ 
(Organization) 

พ?ฒน@ เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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   1) การปรับตัว฿หຌขຌากับการมือง (Political Environment) ทีไปลีไยนปลงหากกลาวถึงการ
ปกครองของเทย฿นปัจจุบัน อาจบงระดับการมืองออกเดຌป็น 2 ระดับ เดຌก การมืองระดับชาติ ละการมือง
ระดับทຌองถิไน การมืองระดับชาติ เดຌก การมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ฿นสวนของ
การมืองระดับทຌองถิไนนัๅนยังสามารถบงยกยอยออกเดຌป็นหลายประภท ชน การมืองของ อบจ. ทศบาล หรือ 
อบต. หรอืมຌกระทัไงการมือง฿นระดับหมูบຌานทีไจะตຌองมีการลือกตัๅงผูຌ฿หญบຌานดยราษฎร฿นหมูบຌานนัๅนโ ป็นตຌน 
   ฿นสภาพขຌอทใจจริงปัจจุบันละผลงานวิจัยตางโทีไกีไยวขຌองตางชีๅวาการมือง฿นระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลตอการมือง฿นระดับทຌองถิไนอยูหลายประการ ชน การลือกตัๅง฿นระดับทຌองถิไนตຌองอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการมืองระดับชาติพืไอชวย฿นการหาสียง การ฿หຌงินอุดหนุนฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนดยลือก฿หຌฉพาะทຌองถิไนทีไป็นพรรคพวกดียวกันกับราชการสวนกลาง ป็นตຌน 
   ฿นอนาคต อ้านาจหนຌาทีไละบทบาทของนักการมืองทຌองถิไนละขຌาราชการทຌองถิไนจะป็น
อยางเรนัๅน สวนหนึไงกใขึๅนอยูกับสิไงวดลຌอมทางการมืองดยฉพาะอยางยิไงอิทธิพลจากการมืองระดับชาติซึไงถายทอด
ออกมาป็นนยบายของรัฐทีไมีตอ อปท. ซึไงมักสลับสับปลีไยนกันป็น 2 กรณี กลาวคือ การรวมอ้านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ้านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนัๅน ผูຌทีไจะปฏิบัติงาน฿น อบต. จึง
จ้าป็นทีไจะตຌองทราบความคลืไอนเหวของนยบายรัฐอยูตลอดวลา พืไอบริหารจัดการ อปท.฿หຌขຌากับสภาวการณ์
ดังกลาวทีไปลีไยนปลงอยูตลอดวลา 
   ฿นสวนของปัจจัยการมืองระดับทຌองถิไนดຌวยกันองนัๅน ทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองจะตຌองขຌา฿จ
บทบาทหนຌาทีไของตนอง ซึไงดยหลักการลຌวการตัดสิน฿จก้าหนดนยบายควรป็นหนຌาทีไของฝຆายการมืองทຌองถิไน ทุก
ฝຆายควรตຌองรูຌความคลืไอนเหวละการปลีไยนปลงของการมืองทຌองถิไน฿นทุกระดับทัๅงระดับ อบจ. ทศบาล อบต.
ละระดับหมูบຌาน พราะการมืองทຌองถิไนหลานีๅมีความชืไอมยงสัมพันธ์กันละจะตຌองมีผลกระทบตอ อปท.เม
ทางตรงกใทางอຌอม ขຌาราชการทຌองถิไนควรพยายามปรับขຌอทใจจริง฿นทຌองถิไน฿หຌขຌากับระบียบกฎหมายของรัฐ ซึไง฿น
บางครัๅงระบียบกฎหมายอาจเมหมาะสมกับสภาพปัญหาละความตຌองการของคน฿นทຌองถิไนกใตຌองป็นหนຌาทีไของ
ขຌาราชการทຌองถิไน ทีไจะประยุกต์฿ชຌกฎหมาย ฿หຌสามารถ฿ชຌเดຌจริงตามสภาพละบริบทวดลຌอมของทຌองถิไนนัๅนโ จงึจะ
เดຌชืไอวาป็นนักบริหารการปลีไยนปลง(Change Agent) อยางทຌจริง 
   2) การปรับตัวขຌากับศรษฐกิจ (Economic Environment) ทีไ ปลีไยนปลงมืไอสภาพ
ศรษฐกิจดยรวมของประทศเมดี ท้า฿หຌประชาชนยากจนพิไมขึๅนป็นสาหตุของปัญหาอืไนโทีไกระทบตอ อปท.ตามมา 
เมวาจะป็นปัญหายาสพติด ปัญหาประชาชนรียกรຌอง฿นสิไงทีไสามารถกຌเขปัญหาฉพาะหนຌามากกวาสิไงทีไกຌเข
ปัญหาเดຌอยางยัไงยืน ชน ตຌองการผຌาหมกันหนาวฟรี สืๅอกันหนาวฟรี ละของฟรีอืไนโจาก อปท. ป็นตຌน ซึไงสวนทาง
กับระบียบกฎหมายละการตรวจสอบอยางขຌมขຌนของส้านักงานตรวจงินผนดิน ทีไพยายามจ้ากัดขอบขตการ
ตัดสิน฿จขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นรืไองของการจกของ฿หຌกราษฎร  
   อีกปัญหาหนึไงประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการมืองกับ อปท. พราะตຌองอาวลาเป
ท้างานหางินพืไอปากทຌองของตนองกอน หรือบางครัๅงอาจมีสวนรวมคการรับงินลຌวเปลงคะนนสียงลือกตัๅง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับนยบายประชานิยมเปดยปริยายซึไงอาจ
สงผลกระทบ฿นทางลบ฿นระยะยาว ดยฉพาะอยางยิไงป็นการสงสริมลักษณะนิสัยการพึไงพิงรัฐอยูตลอดวลาของ
ประชาชน ป็นตຌน 
   ดังนัๅน การสรຌางกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิด฿หຌกประชาชนตามหลัก        “ตน
ป็นทีไพึไงหงตน” ละ “ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง” ควรป็นสิไงส้าคัญทีไนักบริหารงาน อปท. ควร฿หຌความสน฿จทีไจะ
สงสริมละพัฒนา฿นประดในนีๅ 
   3) การปรับตัวขຌากับสังคม (Social Environment) ทีไปลีไยนปลงชุมชนตละชุมชนมีสภาพ
ทางสังคมละวัฒนธรรมทีไตกตางกัน ดังนัๅน การปฏิบัติงาน฿นตละพืๅนทีไกใตຌองผชิญกับสภาพทางสังคมละ
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วัฒนธรรมทีไตกตางกัน ชน บางพืๅนทีไอาจป็นสังคมของคนพุทธ บางพืๅนทีไอาจป็นสังคมของคนคริสต์ บางพืๅนทีไ
ประชาชน฿หຌความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.ป็นอยางดี บางพืๅนทีไประชาชนขาดความรวมมือ ป็นตຌน  
   สภาพของสังคมเทยมักป็นสังคมอุปถัมภ์ ผูຌบริหารทຌองถิไนอาจมีนวนຌมทีไจะตัดสินก้าหนด
นยบายเปตอบสนองตอกลุมญาติพีไนຌองของตน กลุมอืไนทีไพຌการลือกตัๅงมืไอเมเดຌรับการตอบสนองกใหาทางจมตี 
กอ฿หຌกิดความขัดยຌงทีไรุนรงขึๅน฿นสังคมทຌองถิไนมากกวา฿นอดีต ดังนัๅน บุคลากร฿น อบต. จึงจ้าป็นทีไจะตຌองขຌา฿จ
ผลกระทบทีไมาจากสาหตุการกระจายอ้านาจสูทຌองถิไนทีไสงผลดยตรงตอความสามัคคี฿นสังคมทຌองถิไนยุคปัจจุบัน ตຌอง
มีความสามารถบริหารงานบนความขัดยຌง฿นสังคม พราะคงเมมีสังคม฿ด฿นประทศเทยทีไจะมีคนทีไชอบสิไงทีไ
หมือนโกันเดຌหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการหในดຌวย เมหในดຌวย ตอตຌาน ละเมตอตຌาน อยูคูกับสังคม
ประชาธิปเตยสมอ ส้าคัญพียงตวาจะสามารถลดระดับหรือกຌเขความขัดยຌงทีไรุนรงนัๅนเดຌอยางเร  
   4) การปรับตัวขຌากับวิทยาการ฿หมโ (Technology) ทีไปลีไยนปลง฿นปัจจุบันกรมสงสริม
การปกครองทຌองถิไนมีนยบายสงสริมการพัฒนาบุคลากรดยการฝຄกอบรมอยูป็นประจ้า ชน การฝຄกอบรมการ฿ชຌ
คอมพิวตอร์ปรกรมตางโ การฝຄกอบรมการจัดท้าวใบเซต์องค์กร ป็นตຌน ประกอบกับกรมสงสริมฯ มีวใบเซต์
ผยพรขຌอมูลขาวสารตางโ ทีไจ้าป็นละกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงานของ อปท. ทีไปรับปรุง฿หຌทันสมัยอยูทุกวัน ชน 
การผยพรหนังสือสัไงการตางโ ผานชองทางการสารบรรณอิลกทรอนิคส์ ป็นตຌน หากพนักงานทຌองถิไน฿หຌ
ความส้าคัญ฿นการอานหนังสือสัไงการของกรมสงสริมฯทางอินตอร์นใตอยูป็นประจ้า กใจะน้ามาซึไงการบริหารงานทีไมี
ประสิทธิภาพละเมขัดตอระบียบ กฎหมาย หนังสือสัไงการทีไปลีไยนปลงเปอยูตลอดวลา 
  4.2  ขຌอสังกต ขຌอสนอนะ ผลจากการพฒันา (รวมถึงองค์ประกอบสําคัญของขຌอมูลพืไอนําเปสู
ขຌอสนอนะ ป็นตຌน) 
  องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร มีขຌอสังกต ขຌอสนอนะ ผลจากการพัฒนา ดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาตางโอยูภาย฿ตຌสิไงวดลຌอมภายนอกตางโ ดังตอเปนีๅ 
  1) การปลีไยนปลง฿นประทศทีไจะสงผลกระทบตอ อบต. 
  - รฐัธรรมนูญฉบับ฿หมจะสงผลตอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอยางเร 
  - นวนຌมการยกฐานะจาก อบต. ป็นทศบาลทัไวประทศ 
  - นวนຌมการควบรวมองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
  - การพิไมขึๅนหรือลดลงของการจัดสรรงินงบประมาณ฿หຌ  อปท. 
  2) การปลีไยนปลง฿นระดับภูมิภาคทีไจะสงผลกระทบตอ อบต. 
  AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติ฿นอาซียน 10 ประทศ ดยมี 
เทย พมา ลาว วียดนาม มาลซีย สิงคปร์ อินดนีซีย ฟຂลิปปຂนส์ กัมพูชา บรูเน พืไอทีไจะ฿หຌมีผลประยชน์ทาง
ศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปบบคลຌายโ กลุม Euro Zone นัไนอง จะท้า฿หຌมีผลประยชน์ อ้านาจตอรองตางโ กับคูคຌา
เดຌมากขึๅน ละการน้าขຌา สงออกของชาติ฿นอาซียนกใจะสรี ยกวຌนสินคຌาบางชนิดทีไตละประทศอาจจะขอเวຌเมลด
ภาษีน้าขຌา (รียกวาสินคຌาออนเหว) 
 Asean จะรวมตัวป็น ประชาคมศรษฐกิจอาซียนละมีผลป็นรูปธรรม ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนัๅนจะท้า฿หຌภูมิภาคนีๅปลีไยนเปอยางมาก ดย AEC Blueprint (บบพิมพ์ขียว) หรือนวทางทีไจะ฿หຌ AEC 
ป็นเปคือ 
 1. การป็นตลาดละฐานการผลิตดียวกัน 
 2. การป็นภูมภิาคทีไมีขดีความสามารถ฿นการขงขันสูง 
 3. การป็นภูมภิาคทีไมีการพัฒนาทางศรษฐกิจทีไทาทยีมกัน 
 4. การป็นภูมภิาคทีไมีการบูรณาการขຌากับศรษฐกิจลก 
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 จากการทีไองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพรเดຌก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เวຌจ้านวน 7 ยุทธศาสตร์ 
ดังนัๅน จึงวิคราะห์การปลีไยนปลง฿นระดับภูมิภาค หรือ การขຌาสู AEC ทีไจะสงผลกระทบตอองค์การบริหารสวน
ต้าบลบิกเพร ฿นยุทธศาสตร์ตางโ ดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภค ละสาธารณูปการ  
 ป็นการพัฒนาดຌานกายภาพกีไยวกับสาธารณูปภค สาธารณูปการตาง โ  พืไอยกระดับความป็นอยู

ละอ้านวยความสะดวก฿นชุมชน  มีนวทางการพัฒนาคือ 
 นวทางการพัฒนาทีไ 1 การคมนาคมละการขนสง ประกอบดຌวย  
 1.  ทางบก ชน การกอสรຌางละบ้ารุงรักษาถนนละสะพาน การดูล จัดตัๅงสถานีขนสง การจัด

การจราจร฿นขตพืๅนทีไ 
  2.  ทางนๅ้า ชน การบ้ารุงรักษาทางนๅ้า การกอสรຌางละดูลสถานีขนสงทางนๅ้า (ทาทียบรือ) 
  นวทางการพัฒนาทีไ 2 สาธารณูปภค  เดຌก  ดຌานหลงนๅ้า ระบบประปาชนบท อาทิ การดูล 
รักษา พัฒนา  ซอมซมบ้ารุงหลงนๅ้า ละระบบประปาชนบท 
  นวทางการพฒันาทีไ 3 สาธารณปูการ  ประกอบดຌวย 

1. การจัด฿หຌมีตลาด  อาทิ  การจัด฿หຌมีการควบคุมตลาด 
2. การจัดตัๅงละดูลตลาดกลาง 
3. การผังมือง อาทิ การจัดท้าผังมืองรวมจังหวัด ละการวางละปรับปรุงผังมืองรวม 

  4.   การควบคุมอาคาร อาทิ การควบคุมอาคาร ละการปรียบทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมาย
วาดຌวยการควบคุมอาคาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพยีง (การพัฒนาคนละสังคมงานสงสริมคุณภาพชีวิต) 

 ป็นการพัฒนากีไยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนละรวมทัๅงสริมสรຌางความขຌมขใงของ
ชุมชน 

 นวทางการพัฒนาทีไ 1  การสงสริมอาชีพ อาทิ การฝຄกอบรม สงสริม  พัฒนากลุมอาชีพตาง โ 
นวทางการพัฒนาทีไ 2  สวัสดิการสังคม  เดຌก  การสังคมสงคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ดใก 

สตรี คนชรา ผูຌดຌอยอกาส  อาทิ งานศูนย์พัฒนาดใกลใก การสงคราะห์บีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ การสงคราะห์บีๅยยังชีพคน
พิการ ละครอบครัวผูຌดຌอยอกาส การสงคราะห์บีๅยยังชีพผูຌปຆวยอดส์  ป็นตຌน  

นวทางการพัฒนาทีไ 3  นันทนาการ 
1.  การสงสริมการกีฬา อาทิ การจัดหาอุปกรณ์กีฬา การกอสรຌาง บ้ารุงรักษาสนามกีฬา 

   2. การจัด฿หຌมีสถานทีไพักผอนหยอน฿จ อาทิ การบริหารจัดการ ดูล บ้ารุงรักษาสวนสาธารณะ 
นวทางการพฒันาทีไ 4  การศึกษา ป็นการด้านินการกีไยวกับการสงสริมละสนับสนุนการศกึษา

ของดใก ยาวชน ละประชาชนดยทัไวเป มีนวทางการพัฒนาคือ 
  1.  การจัดการศึกษา฿นระบบ  อาทิ  การจัดการศึกษากอนวัยรียน หรือปฐมวัย การจัดการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน ละการจัดการศึกษาสงคราะห์ 

2. การศึกษานอกระบบ อาทิ การบริการการศึกษานอกรงรียน งานหຌองสมุดประชาชน 
นวทางการพัฒนาทีไ 5  การสาธารณสุข ป็นการด้านินงานกีไยวกับสงสริมสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนการพรระบาดของรคติดตอ  มีนวทางการพัฒนาคือ  

  1.  การสาธารณสุขละการรักษาพยาบาล อาทิ การสงสริมสุขภาพจิต ละปງองกันปัญหา
สขุภาพจิต ละการสงสริมสุขภาพมละดใก 
  2.  การปງองกันละควบคุมรคติดตอ อาทิ การควบคุมละปງองกันรคติดตอตางโ  
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  3.  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
  นวทางการพัฒนาทีไ 6  การปรับปรุงหลงชุมชนออัดละทีไอยูอาศัย 
อาทิ การกຌเขปัญหาชุมชนออัด การจัดการกีไยวกับทีไอยูอาศัยส้าหรับผูຌมีรายเดຌนຌอย 

นวทางการพัฒนาทีไ 7 การปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด อาทิ การฝງาระวัง การปງองกัน 
การบ้าบัดรักษา ละฟ้นฟูผูຌทีไมีปัญหากีไยวกับยาสพติด อีกทัๅงมีการรณรงค์฿หຌประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาสพ
ติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย   
นวทางการพัฒนาทีไ 1  การสงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาค สิทธิสรีภาพของประชาชน 
นวทางการพัฒนาทีไ 2  การสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนาทຌองถิไน     อาทิ  

การประชุมสภาทຌองถิไน การจัดท้าขຌอบัญญัติทຌองถิไน การวางผนพัฒนาทຌองถิไน การจัดท้างบประมาณรายจาย  การ
จดัซืๅอจัดจຌาง  การงิน/บัญชี  การติดตามประมินผล  

นวทางการพัฒนาทีไ 3 การปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  อาทิ การชวยหลือ 
ผูຌประสบภัยบืๅองตຌน 
  นวทางการพัฒนาทีไ 4 การรักษาความสงบรียบรຌอยละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาดຌานการวางผน  การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 
นวทางการพัฒนาทีไ 1 การวางผนพัฒนาทຌองถิไน อาทิ  การจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไน  การ

ประสานการจัดท้าผนพัฒนาจังหวัด ละการจัดระบบขຌอมูลพืไอการวางผน 
  นวทางการพัฒนาทีไ 2 การพัฒนาทคนลยี  อาทิ  การบริการ การถายทอดทคนลยีกษตร
ชุมชน 
  นวทางการพฒันาทีไ 3  การสงสริมการลงทนุพฒันาศกัยภาพการผลติ การขนสง การขงขัน
ละการตรียมความพรຌอมพืไอรองรบัการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน อาทิ งานบริการขຌอมูล นักลงทุน  งาน
ผยพรละชักจูงการลงทุน ละการตรียมความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียน 

นวทางการพัฒนาทีไ 4 การพาณิชยกรรม  อาทิ  งานทะบียนพาณิชย์ 
  นวทางการพัฒนาทีไ 5  การพัฒนาอุตสาหกรรม  อาทิ  การก้ากับดูลรงงาน การอนุญาต฿หຌตัๅง
รงงาน 
   นวทางการพัฒนาทีไ 6  การทองทีไยว  อาทิ  การวางผนการทองทีไยว การปรับปรุงดูล
บ้ารุงรักษาสถานทีไทองทีไยว ละจดัท้าสืไอประชาสัมพันธ์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม   
   ป็นการพัฒนาซึไงครอบคลุมกิจกรรมทีไ กีไยวกับการบ้ารุงรักษาสิไงวดลຌอมละการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติพืไอ฿หຌกิดความนาอยูละความยัไงยืน  มีนวทางการพัฒนาคือ                              
  นวทางการพัฒนาทีไ  1   การคุຌมครองดูล  บํารุงรักษา ฿ชຌประยชน์จากปຆาเมຌ  ทีไดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม  อาทิ  งานพัฒนาปຆาชุมชน การควบคุมเฟปຆา 

นวทางการพัฒนาทีไ 2  การจัดการสิไงวดลຌอมละมลพิษตาง โ  อาทิ การติดตามตรวจสอบ
กีไยวกับสิไงวดลຌอมละมลพิษ งานสรຌางจิตส้านึกดຌานสิไงวดลຌอม งานตรวจสอบคุณภาพนๅ้า งานตรวจสอบคุณภาพ
อากาศละสีย การก้าจัดขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูล ละการบ้าบัดนๅ้าสีย 

นวทางการพัฒนาทีไ 3  การดูลรักษาทีไสาธารณะ  อาทิ  การดูลรักษาละคุຌมครองปງองกันทีไ
สาธารณะประยชน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
  นวทางการพฒันาทีไ 1 การสงสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประพณีละภมิูปญัญา
ทຌองถิไน 
  นวทางการพฒันาทีไ 2 การสงสริม฿หຌประชาชนมีความตระหนกั฿นสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7    การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี  พิไมประสิทธิภาพการมือง การ
บริหาร  การพัฒนาบุคลากร ละกระบวนการประชาคม 
    นวทางการพัฒนาทีไ 1 การพัฒนาบุคลากร 

นวทางการพัฒนาทีไ 2 การพัฒนารายเดຌ 
  นวทางการพัฒนาทีไ 3  การพัฒนาการจัดหาครืไองมือครืไอง฿ชຌทีไทนัสมัยละสถานทีไปฏิบัติงาน
฿หຌพียงพอละมีประสิทธิภาพการ฿หຌบริการกประชาชน 
  นวทางการพัฒนาทีไ 4  การ฿หຌบริการกประชาชน ดยจัด฿หຌบริการทัๅง฿นละนอกส้านักงาน  
รวมทัๅงการอ้านวยความสะดวกกผูຌมาติดตองานตาง โ รวมทัๅงการผยพรประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารตาง โ ฿หຌ
ประชาชนทราบ 
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นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์พืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี 
ขององคก์รปกครองสวนทຌองถิไน 

 

ประดในการพจิารณา คะนน 
1. ขຌอมูลสภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 20 
2. การวิคราะห์สภาวการณ์ละศกัยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบดຌวย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จงัหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทศัน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 ผนงาน (5) 
    3.9 ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์฿นภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/ครงการ (5) 

รวมคะนน 100 
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นวทางบืๅองตຌน฿นการ฿หຌคะนนนวทางการพิจารณาการตดิตามละประมินผลยุทธศาสตร์ พืไอความสอดคลຌอง
ผนพฒันาทຌองถิไนสีไปขีององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 
1.ขຌอมูลสภาพทัไวเปละ
ขຌอมูลพืๅนฐานขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 
(1) ขຌอมูลกีไยวกับดຌานกายภาพ ชน ทีไตัๅงของหมูบຌาน/ชุมชน/ต้าบล 
ลักษณะภูมิประทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
หลงนๅ้า ลักษณะของเมຌ/ปຆาเมຌ ฯลฯ ดຌานการมือง/การปกครอง ชน 
ขตการปกครอง การลือกตัๅง  ฯลฯ  

20 

(3) 
 
 
 

 

(2) ขຌอมูลกีไยวกับดຌานการมือง/การปกครอง ชน ขตการปกครอง 
การลือกตัๅง  ฯลฯ ประชากร ชน  ขຌอมูลกีไยวกับจ้านวนประชากร ละ
ชวงอายุละจ้านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ขຌอมูลกีไยวกับสภาพทางสังคม ชน  การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาสพติด การสังคมสงคราะห์ ฯลฯ   

(2)  

(4) ขຌอมูลกีไยวกับระบบบริการพืๅนฐาน ชน การคมนาคมขนสง การ
เฟฟງา การประปา  ทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ขຌอมูลกีไยวกับระบบศรษฐกิจ ชน การกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การทองทีไยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุมอาชีพ 
รงงาน ฯลฯ ละศรษฐกิจพอพียงทຌองถิไน (ดຌานการกษตรละหลงนๅ้า) 

(2) 
 

 

(6) ขຌอมูลกีไยวกับศาสนา ประพณี วัฒนธรรม ชน การนับถือศาสนา 
ประพณีละงานประจ้าป ภูมิปัญญาทຌองถิไน ภาษาถิไน สินคຌาพืๅนมือง
ละของทีไระลึก ฯลฯ ละอืไนโ 

(2) 
 

 

(7) ขຌอมูลกีไยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ชน นๅ้า ปຆาเมຌ ภูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส้ารวจละจัดกใบขຌอมูลพืไอการจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไนหรือ
การ฿ชຌขຌอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทຌองถิไน รูปบบ วิธีการ ละการด้านินการ
ประชุมประชาคมทຌองถิไน ดย฿ชຌกระบวนการรวมคิด  รวมท้า รวม
ตัดสิน฿จ รวมตรวจสอบ รวมรับประยชน์ รวมกຌปัญหา ปรึกษาหารือ 
ลกปลีไยนรียนรูຌ พืไอกຌปัญหาส้าหรับการพัฒนาทຌองถิไนตามอ้านาจ
หนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

(3)  

2. การวิคราะห์
สภาวการณ์ละศักยภาพ 

ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 
(1) การวิคราะห์ทีไครอบคลุมความชืไอมยง ความสอดคลຌองยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน นยบายของ
ผูຌบริหารทຌองถิไน รวมถึงความชืไอมยงผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละ Thailand 4.0  

15 

(2) 
 

(2) การวิคราะห์การ฿ชຌผังมืองรวมหรือผังมืองฉพาะละการบังคับ฿ชຌ 
ผลของการบังคับ฿ชຌ สภาพการณ์ทีไกิดขึๅนตอการพัฒนาทຌองถิไน 

(1)  
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 
2. การวิคราะห์
สภาวการณ์ละศักยภาพ 

(ตอ) 

(3) การวิคราะห์ทางสังคม ชน ดຌานรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน  อาชญากรรม ปัญหายาสพติด  ทคนลยี จารีต 
ประพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาทຌองถิไน ป็นตຌน 

(2)  

(4) การวิคราะห์ทางศรษฐกิจ ขຌอมูลดຌานรายเดຌครัวรือน การสงสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพละกลุมตางโ สภาพ
ทางศรษฐกิจละความป็นอยูทัไวเป ป็นตຌน 

(2)  

(5 ) การวิคราะห์สิไ งวดลຌอม  พืๅน ทีไสี ขียว ธรรมชาติตางโ  ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิไ งทีไ กิดขึๅน  การประดิษฐ์ทีไ มีผลตอ
สิไงวดลຌอมละการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิคราะห์ศักยภาพพืไอประมินสถานภาพการพัฒนา฿น
ปัจจุบันละอกาสการพัฒนา฿นอนาคตของทຌองถิไน ดຌวยทคนิค SWOT 
Analysis ทีไอาจสงผลตอการด้านินงานเดຌก S-Strength (จุดขใง)W-
Weakness (จุ ด อ อ น ) O-Opportunity (อ ก า ส )  ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประดในปัญหาละความตຌองการของประชาชนชิงพืๅนทีไ มีการ
น้าสนอปัญหา คຌนหาสาหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา นว
ทางการกຌเขปัญหาหรือวิธีการกຌเขปัญหา การก้าหนดวัตถุประสงค์
พืไอกຌเขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด้านินงานตามงบประมาณทีไเดຌรับ ละการบิกจาย
งบประมาณ  ฿นป งบประมาณ  พ .ศ . 2557-2560 ชน  สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตัๅงงบประมาณ การบิกจายงบประมาณ  
การประมินผลการน้าผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ ละ
การประมินประสิทธิผลของผนพัฒนาทຌองถิไน฿นชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลทีไเดຌรับจากการด้านินงาน฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
ชน ผลทีไเดຌรับ/ผลทีไส้าคัญ ผลกระทบ ละสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด้านินงานทีไผานมาละนวทางการกຌเข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 
สอดคลຌองกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอมของทຌองถิไน ประดใน
ปัญหาการพัฒนาละนวทางการพัฒนาทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ งส ว น ทຌ อ ง ถิไ น   ล ะ ชืไ อ ม ย งห ลั ก ป ระช า รั ฐ  
ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  
ละ Thailand 4.0  

65 

(10) 
 

สอดคลຌองละชืไอมยงกับสภาพสังคม ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอมของ
ทຌ องถิไ น  ละยุทธศาสต ร์จั งห วัด  ละชืไ อม ยงหลักประชารัฐ  
ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  
ละ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนการบริหาร
ราชการผนดิน นยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช . ละนยบายรัฐบาล  
หลักประชารัฐ  ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ละ Thailand 4.0 

(10) 
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ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 

3. ยุทธศาสตร์ (ตอ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 ปງาประสงค์ของต
ละประดในกลยุทธ์ 
 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 ผนงาน 
 
 

 

 

3.9 ความชืไอมยงของ
ยุทธศาสตร์฿นภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/ครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึไงมีลักษณะสดงสถานภาพทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ตຌองการจะป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดจน สอดคลຌองกับอกาส
ละศักยภาพทีไป็นลักษณะฉพาะขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละ
สมัพันธ์กับครงการพัฒนาทຌองถิไน  

(5) 
 
 

 

สดง฿หຌหในชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิไงทีไตຌองท้าตามอ้านาจหนຌาทีไ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไจะน้าเปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
สดง฿หຌหในถึงความชัดจน฿นสิไงทีไจะด้านินการ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์นัๅน 

(5) 
 
 

 

ปງาประสงค์ของตละประดในกลยุทธ์มีความสอดคลຌองละสนับสนุน
ตอกลยุทธ์ทีไจะกิดขึๅน มุงหมายสิไงหนึไงสิไง฿ดทีไชัดจน  
 

(5) 
 

 

ความมุงมัไนอันนวน฿นการวางผนพัฒนาทຌองถิไน พืไอ฿หຌบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงกิดจากศักยภาพของพืๅนทีไ
จริง ทีไจะน้าเปสูผลส้ารใจทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

ผนงานหรือจุดมุงหมายพืไอการพัฒนา฿นอนาคต ก้าหนดจุดมุงหมาย฿น
รืไอ ง฿ด รืไอ งหนึไ งห รือผนงาน ทีไ กิ ดจาก ปງ าประสงค์  ตั วชีๅ วัด  
คาปງาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ละยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีความชัดจน น้าเปสูการจัดท้าครงการพัฒนา
ทຌองถิไน฿นผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ดยระบุผนงานละความชืไอมยงดังกลาว 

(5) 
 
 
 

 

ความชืไอมยงองค์รวมทีไน้าเปสูการพัฒนาทຌองถิไนทีไ กิดผลผลิต/
ครงการจากผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ฉบับทีไ 12  Thailand 4.0 ผนพัฒนาภาค/ผนพัฒนากลุม
จังหวัด/ผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดละยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

(5) 
 

 

ผลผลิต/ครงการ ป็นผลผลิตทีไป็นชุดหรือป็นครงการทีไป็นชุด กลุม
หรืออันหนึไงอันดียวกัน ลักษณะดียวกัน ป็นตຌน พืไอน้าเปสูการจัดท้า
ครงการพืไอพัฒนาทຌองถิไน฿นผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปอยางถูกตຌองละ
ครบถຌวน 

(5) 
 

 

รวมคะนน 100  
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นวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี 
ขององคก์รปกครองสวนทຌองถิไน 

 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประดในการพจิารณา คะนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประมินผลการน้าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ  10 
3. การประมินผลการน้าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปเปปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ  10 
4. ผนงานละยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. ครงการพัฒนา  ประกอบดຌวย 60 
    5.1 ความชัดจนของชืไอครงการ (5) 
    5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคลຌองกับครงการ (5) 
    5.3 ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความชัดจนน้าเปสูการตัๅงงบประมาณเดຌถูกตຌอง  (5) 
    5.4 ครงการมีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป  (5) 
    5.5 ปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ) มีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม 
          หงชาติ   

(5) 

    5.6 ครงการมีความสอดคลຌองกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 ครงการสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์จงัหวัด  (5) 
    5.8 ครงการกຌเขปัญหาความยากจนหรือการสริมสรຌาง฿หຌประทศชาติมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 
          ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคลຌองกับปງาหมาย (ผลผลิตของครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตຌองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก้าหนดตัวชีๅวัด (KPI) ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละผลทีไคาดวาจะเดຌรับ (5) 
    5.12 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะนน 100 
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  6. นวทางบืๅองตຌน฿นการ฿หຌคะนนนวทางการพิจารณาการติดตามละประมินผลครงการพืไอ
ความสอดคลຌองผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

ป็นการวิคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวน
ทຌ อ ง ถิไ น  (฿ชຌ ก าร วิ ค ราะ ห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand ละ Trend ปัจจัยละสถานการณ์การ
ปลีไยนปลงทีไ มีผลตอการพัฒนา อยางนຌอยตຌองประกอบดຌวยการ
วิคราะห์ศักยภาพดຌานศรษฐกิจ, ดຌานสังคม, ดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม)  

10 

 
 
 
 
 

 

2. การประมินผลการนํา
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีเป
ปฏิบัติ฿นชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีไมีการ฿ชຌตัวลขตางโ พืไอน้ามา฿ชຌวัดผล฿นชิงปริมาณ 
ชน การวัดจ้านวนครงการ กิจกรรม งานตางโ กใคือผลผลิตนัไนองวา
ป็นเปตามทีไตัๅงปງาหมายอาเวຌหรือเมจ้านวนทีได้านินการจริงตามทีไเดຌ
ก้าหนดเวຌทาเหร จ้านวนทีไเมสามารถด้านินการเดຌมีจ้านวนทาเหร 
สามารถอธิบายเดຌตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทຌองถิไนตามอ้านาจหนຌาทีไทีไเดຌก้าหนดเวຌ 
2) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีได้านินการ฿น
ชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 

 
 

 

3. การประมินผลการนํา
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีเป
ปฏิบัติ฿นชิงคุณภาพ 

1) การประมินประสิทธิผลของผนพัฒนา฿นชิงคุณภาพคือการน้าอา
ทคนิคตางโ มา฿ชຌพืไอวัดวาภารกิจ ครงการ กิจกรรม งานตางโ ทีไ
ด้านินการ฿นพืๅนทีไนัๅนโ  ตรงตอความตຌองการของประชาชนหรือเมละ
ป็นเปตามอ้านาจหนຌาทีไหรือเม ประชาชนพึงพอ฿จหรือเม สิไงของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด้านินการตางโ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตຌอง คงทน ถาวร 
สามารถ฿ชຌการเดຌตามวัตถุประสงค์หรือเม ซึไงป็นเปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบั ติราชการทีไบรรลุ วัต ถุประสงค์ละ
ปງาหมายของผนการปฏิบั ติราชการตามทีไ เดຌ รับงบประมาณมา
ด้านินการ รวมถึงสามารถทียบคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิคราะห์ผลกระทบ/สิไงทีไกระทบ (Impact) ครงการทีได้านินการ฿น
ชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. ผนงานละ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

1) วิคราะห์ผนงาน งาน ทีไกิดจากดຌานตางโ มีความสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นมิติตางโ จนน้าเปสูการ
จัด ท้ าครงการพัฒนาทຌ องถิไ น ดย฿ชຌ  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีพืๅนทีไติดตอกัน 
2) วิคราะห์ผนงาน งาน ทีไกิดจากดຌานตางโ ทีไสอดคลຌองกับการกຌเข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ ละหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ละดยฉพาะศรษฐกิจพอพียงทຌองถิไน (ดຌานการกษตรละหลงนๅ้า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  

 
 
 
 
 
 



ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร  
 

สวนทีไ 5 การติดตามละประมินผล         หนຌา 236  
 
 

ประดในการพิจารณา รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 
5. ครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดจนของชืไอ
ครงการ 
 
 
5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์
สอดคลຌองกับครงการ 
 
 
5.3 ปງาหมาย (ผลผลิต
ของครงการ) มีความ
ชัดจนน้าเปสูการตัๅง
งบประมาณเดຌถูกตຌอง 
 
 
5.4 ครงการมีความ
สอดคลຌองกับผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป 
 
 
5.5 ปງาหมาย (ผลผลิต
ของครงการ) มีความ
สอดคลຌองกับผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 ครงการมีความ
สอดคลຌองกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบดຌวยขຌอมูลดังนีๅ 
ป็นครงการทีไมีวัตถุประสงค์สนองตอผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละด้านินการพืไอ฿หຌการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไก้าหนดเวຌ ชืไอครงการมีความ
ชัดจน มุงเปรืไอง฿ดรืไองหนึไง อานลຌวขຌา฿จเดຌวาจะพัฒนาอะเร฿นอนาคต 

60 

(5) 
 
 
 

 

มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ชั ด จน  (clear objective) ครงการตຌ องก้ าหนด
วัตถุประสงค์สอดคลຌองกับความป็นมาของครงการ สอดคลຌองกับหลักการ
ละหตุผล วิธีการด้านินงานตຌองสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ มีความ
ป็นเปเดຌชัดจน มีลกัษณะฉพาะจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพทีไอยาก฿หຌกิดขึๅน฿นอนาคตป็นทิศทางทีไตຌองเป฿หຌถึงปງาหมายตຌอง
ชัดจน  สามารถระบุจ้านวนทาเร  กลุมปງาหมายคืออะเร มีผลผลิต
อยางเร กลุมปງาหมาย  พืๅนทีได้านินงาน ละระยะวลาด้านินงาน
อธิบาย฿หຌชัดจนวาครงการนีๅจะท้าทีไเหน  ริไมตຌน฿นชวงวลา฿ดละจบ
ลงมืไอเร  ฿ครคือกลุมปງาหมายของครงการ หากกลุมปງาหมายมีหลาย
กลุม ฿หຌบอกชัดลงเปวา฿ครคือกลุมปງาหมายหลัก ฿ครคือกลุมปງาหมายรอง 

(5) 
 

 

ครงการสอดคลຌองกับ (1) ความมัไนคง (2) การสรຌางความสามารถ฿น
การขงขัน (3) การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน (4) การสรຌาง
อกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม (5) การสรຌางการ
ติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม (6) การปรับสมดุลละ
พฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พืไอ฿หຌกิดความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 

(5) 
 

 

ครงการมีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
ฉบับทีไ 12 ดย (1) ยึดหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง (2) ยึดคน
ป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 
(4) ยึดปງาหมายอนาคตประทศเทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าเปสูการ
ปฏิบัติ฿หຌกิดผลสัมฤทธ่ิอยางจริงจัง฿น 5 ปทีไตอยอดเปสูผลสัมฤทธ่ิทีไ
ป็นปງาหมายระยะยาว ภาย฿ตຌนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการขงขันละการหลุดพຌนกับดักรายเดຌปานกลางสูรายเดຌสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยละการปฏิรูประบบพืไอสรຌาง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความหลืไอมลๅ้าทางสังคม (4)  
การรองรับการชืไอมยงภูมิภาคละความป็นมือง (5) การสรຌางความ
จริญติบตทางศรษฐกิจละสังคมอยางป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม (6) 
การบริหารราชการผนดินทีไมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

ครงการมีลักษณะหรือสอดคลຌองกับการปรับปลีไยนครงสรຌางศรษฐกิจ 
เป สู  Value–Based Economy ห รือ ศ รษ ฐกิ จ ทีไ ขั บ ค ลืไ อ น ดຌ วย
นวัตกรรม ท้านຌอย เดຌมาก ชน (1) ปลีไยนจากการผลิตสินคຌา ภคภัณฑ์ 
เปสูสินคຌาชิงนวัตกรรม (2) ปลีไยนจากการขับคลืไอนประทศดຌวย
ภาคอุตสาหกรรม เปสูการขับคลืไอนดຌวยทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ 
ละนวัตกรรม (3) ปลีไยนจากการนຌนภาคการผลิตสินคຌา เปสูการนຌน
ภาคบริการมากขึๅน รวมถึงครงการทีไติมตใมดຌวยวิทยาการ ความคิด
สรຌางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละการวิจัยละพัฒนา 
ลຌ วต อยอดความเดຌ ป รียบ ชิ ง ป รียบ ที ยบ  ช น  ดຌ าน กษตร 
ทคนลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประดในการ
พิจารณา 

รายละอียดหลักกณฑ์ คะนนตใม คะนนทีไเดຌ 

5. ครงการพัฒนา 
(ตอ) 
5.7 ครงการ
สอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
ครงการพัฒนาทຌองถิไนมีความสอดคลຌองกับหຌวงระยะวลาของผนพัฒนาจังหวัดทีไเดຌก้าหนดขึๅน 
พืไอขับคลืไอนการพัฒนาทຌองถิไนสมือนหนึไงการขับคลืไอนการพัฒนาจังหวัด ซึไงเมสามารถยก
สวน฿ดสวนหนึไงออกจากกันเดຌ นอกจากนีๅครงการพัฒนาทຌองถิไนตຌองป็นครงการชืไอมตอหรือ
ดินทางเปดຌวยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไเดຌก้าหนดขึๅนทีไป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 ครงการกຌเข
ปญัหาความยากจน
หรือการสริมสรຌาง฿หຌ
ประทศชาติมัไนคง 
มัไงคัไง ยัไงยืน           
ภาย฿ตຌหลักประชารัฐ 

ป็นครงการทีได้านินการภาย฿ตຌพืๅนฐานความพอพียงทีไประชาชนด้านินการองหรือรวม
ด้านินการ ป็นครงการตอยอดละขยายเดຌ ป็นครงการทีไประชาชนตຌองการพืไอ฿หຌกิดความ
ยัไงยืน ซึไงมีลักษณะทีไจะ฿หຌทຌองถิไนมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นทຌองถิไนทีไพัฒนาลຌว ดຌวยการ
พัฒนาตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละศรษฐกิจพอพียงทຌองถิไน (ดຌานการกษตรละหลง
นๅ้า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคลຌองกับ
ปງาหมาย (ผลผลิต
ของครงการ)   
 

งบประมาณครงการพัฒนาจะตຌองค้านึงถึงหลักส้าคัญ 5 ประการ฿นการจัดท้าครงการเดຌก (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความปรง฿ส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกตຌองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาพืไอการพัฒนาตຌอง฿หຌสอดคลຌองกับครงการถูกตຌองตามหลักวิชาการทาง
ชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทຌองถิไน มีความปรง฿ส฿นการก้าหนดราคาละตรวจสอบเดຌ
฿นชิงประจักษ์               มีความคลาดคลืไอนเมมากกวาหรือเมตไ้ากวารຌอยละหຌาของการน้าเป
ตัๅงงบประมาณรายจาย฿นขຌอบัญญัติญัติ/ทศบัญญัติ งินสะสม หรือรายจายพัฒนาทีไปรากฎ฿น
รูปบบอืไนโ 

(5) 
 

 

5.11 มีการก้าหนด
ตัวชีๅวัด (KPI) ละ
สอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์ละผล
ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

มีการก้าหนดดัชนีชีๅ วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ทีไ  สามารถวัดเดຌ 
(measurable) ฿ชຌบอกประสิทธิผล (effectiveness)     ฿ชຌบอกประสิทธิภาพ(efficiency) เดຌ 
ชน การก้าหนดความพึงพอ฿จ การก้าหนดรຌอยละ การก้าหนดอันกิดจากผลของวัตถุประสงค์ทีไ
กิดทีไสิไงทีไเดຌรับ (การคาดการณ์ คาดวาจะเดຌรับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลทีไคาดวาจะ
เดຌรับ สอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลทีไเดຌรับป็นสิไงทีไกิดขึๅนเดຌจริงจากการด้านินการตามครงการพัฒนา ซึไงสอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์ทีไ ตัๅงเวຌ การเดຌผลหรือผลทีไ กิดขึๅนจะตຌองทากับวัตถุประสงค์หรือมากกวา
วัตถุประสงค์ ซึไงการขียนวัตถุประสงค์ควรค้านึงถึง (1) มีความป็นเปเดຌละมีความ
ฉพาะจาะจง ฿นการด้านินงานตามครงการ (2) วัดละประมินผลระดับของความส้ารใจเดຌ 
(3) ระบุสิไงทีไตຌองการด้านินงานอยางชัดจนละฉพาะจาะจงมากทีไสุด ละสามารถปฏิบัติเดຌ 
(4) ป็นหตุป็นผล  สอดคลຌองกับความป็นจริง (5) สงผลตอการบงบอกวลาเดຌ 

(5) 
 

 

รวมคะนน 100  
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 7. การวัดผล฿นชงิปริมาณละชิงคณุภาพ 

 ขຌอ 30 (5) ของระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท้าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
พ.ศ. ๒๑๐๘ ละฉบับทีไ 2 พ.ศ. 2559 ก้าหนดวา ผูຌบริหารทຌองถิไนสนอผลการติดตามละประมินผลตอสภา
ทຌองถิไน ละคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน พรຌอมทัๅงประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿น
ทຌองถิไนทราบ฿นทีไปຂดผยภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไผูຌบริหารทຌองถิไนสนอผลการติดตามละประมินผลดังกลาว  
ละตຌองปຂดประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวาสามสิบวัน ดยอยางนຌอยปละสองครัๅงภาย฿นดือนมษายนละภาย฿น
ดือนตุลาคมของทุกป ละ ขຌอ 29 (3) ก้าหนดวา ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌ
จากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน ละ
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน พรຌอมทัๅงประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ
฿นทีไปຂดผยภาย฿นสิบหຌาวัน นับตวันรายงานผลละสนอความหในดังกลาวละตຌองปຂดประกาศเวຌป็นระยะวลาเม
นຌอยกวาสามสิบวัน ดยอยางนຌอยปละสองครัๅงภาย฿นดือนมษายนละภาย฿นดือนตุลาคมของทุกป  
 ดย฿ชຌรปูบบชิงพรรณา ซึไงสามารถสดงเดຌทัๅงการอธิบายชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขຌอมูลตาง โ จาก 
  7.1 ฿ชຌบบส้าหรับการติดตามละประมินผลชิงปริมาณละคุณภาพ  
    (1) บบตัวบงชีๅการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) บบบัตรคะนน (Scorecard  Model) บบบัตรคะนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton   
    (3) บบมุงวัดผลสัมฤทธ่ิ (Result Framework Model (RF))  
    (4) บบชิงหตุผล (Logical Model) ตัวบบชิงหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) บบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) บบการประมินดย฿ชຌวิธีการกຌปัญหาหรือรียนรูຌจากปัญหาทีไกิดขึๅนหรือ Problem-
Solving Method  
    (7) บบการประมินบบมีสวนรวม (Participatory Methods)  
    (8) บบการประมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) บบการประมินความสีไยง (Risk Assessment Model)  
    (10) บบการประมินตนอง (Self-assessment Model) ละ 
    (11) บบอืไน โ ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก้าหนดขึๅน ทัๅงนีๅตຌองอยูภาย฿ตຌกรอบตามขຌอ 
(1)-(10) หรือป็นบบผสมกใเดຌ 
  7.2 ชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลทีไเดຌจริง โ คืออะเร คา฿ชຌจาย (Cost) วลา  
(Time) ป็นเปตามทีไก้าหนดเวຌหรอืเม 
  7.3 ประชาชนเดຌประยชน์อยางเรหรือราชการเดຌประยชน์อยางเร 
  7.4 วัดผลนัๅนเดຌจริงหรือเม หรือวัดเดຌทาเหร (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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