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ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน จะตองดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งน้ี  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนา

หมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงตองมีการกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม

ทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการ

กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ

นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินให

เขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   
 

ดังน้ัน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อนําไปสูการ  

บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  

แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด 

๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการให

คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลว

เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร 



กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอม

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังน้ี     

 

 

 

แนวทางการ... 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 

     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพ

ท่ัวไปและขอมูล

พ้ืนฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของ

แหลงนํ้า ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ

ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบรหิารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เชน การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม

อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา

ประเพณี และงานประจําป ภูมปิญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพื้นเมือง

(๒)  



และของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเกบ็ขอมลูเพือ่การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรอื

การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  

 

 

 

 

 

ประเด็น... 

 

 

 

 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร

จังหวัด ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ

ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผงัเมอืงรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบงัคับ

ใชผลของการบงัคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพฒันาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมลูดานรายไดครัวเรือน การสงเสรมิ

อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุมตางๆ 

(๓)  



สภาพทางเศรษฐกจิและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรอืสิง่ที่เกิดข้ึน การประดิษฐทีม่ีผลตอ

สิ่งแวดลอมและการพฒันา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด

แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-

Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 

๓.๑ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจงัหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ีสอดคลองกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพฒันาและแนวทางการ

พัฒนาทีส่อดคลองกบัยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

เช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอมของ

ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจงัหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติและ 

Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกบัแผนพฒันากลุมจงัหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ

แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรฐับาล หลักประชา

รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 

 

ประเด็น... 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 

 

๓.๖ เปาประสงค

วิสัยทัศน ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพที่เปนลกัษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

สัมพันธกบัโครงการพฒันา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทศัน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิง่ทีจ่ะดําเนินการใหบรรลุวิสยัทัศนน้ัน 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน (๕)  



ของแตละประเด็น

กลยุทธ 

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความเช่ือมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

ตอกลยุทธทีจ่ะเกิดข้ึน มุงหมายสิง่หน่ึงสิง่ใดที่ชัดเจน 

 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ

พื้นที่จริง ทีจ่ะนําไปสูผลสําเรจ็ทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต กําหนดจดุมุงหมาย

ในเรื่องใดเรือ่งหน่ึงหรือแผนงานทีเ่กิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คา

เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพฒันาทองถ่ินใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพฒันาทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒  การตดิตาม... 

 

 

 

 

 

 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา

๔.๒  การตดิตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ

พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ดังน้ี     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 

            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกบั Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคลองกบัยุทธศาสตรจงัหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  

            ย่ังยืน ภายใตหลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกบัเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรบั (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

แนวทาง... 

 



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็น 

การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได

๑. การสรุป

สถานการณ

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลง

ที่มีผลตอการพฒันา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกจิ, ดานสังคม, ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การ

ประเมินผล

การนํา

แผนพัฒนา

ทองถ่ินสีป่

ไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปรมิาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กจิกรรม งานตางๆ ก็

คือผลผลิตน่ังเองวาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจรงิตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่

ไมสามารถดําเนินการไดมจีํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลกัประสทิธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา

ทองถ่ินตามอํานาจหนาทีท่ี่ไดกําหนดไว 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ

ประเมินผล

การนํา

แผนพัฒนา

ทองถ่ินสีป่

ไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มาใชเพือ่วัดคาภารกิจ โครงการ 

กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรอืไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่

หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม สิง่ของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 

ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรอืไม ซึ่งเปนไปตามหลกัประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ

ราชการตามทีบ่รรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง

สามารถเทียบเคียงกบัสวนราชการหรือหนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน

และ

ยุทธศาสตร

การพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกบัยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

มิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพฒันาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรอืหลักการบรูณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพิ้นที่ติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแน

นเต็ม 

คะแน

นท่ีได 



  

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจน

ของช่ือโครงการ 

 

 

๕.๒ กําหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกบั

โครงการ 

๕.๓ เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

ชัดเจนนําไปสูการต้ัง

งบประมาณได

ถูกตอง 

๕.๔ โครงการมีความ

สอดคลองกบัแผน

ยุทธศาสตร ๒๐ ป 

 

 

๕.๕ เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

สอดคลองกบั

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลตุามวิสัยทัศน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน 

มุงไปเรื่องใดเรือ่งหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกบัความเปนมาของโครงการ สอดคลองกบั

หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี

ความเปนไปไดชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง

ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มผีลผลิต

อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย

ใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 

ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให

บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการ

แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ

เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มัง่ค่ัง ย่ังยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง

พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย

อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล

สัมฤทธ์ิอยางจรงิจงัใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิทีเ่ปนเปาหมายระยะ

ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ

การหลุดพนกบัดักรายไดปานกลางสูรายไดสงู (๒) การพฒันาศักยภาพคน

ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมคุีณภาพ (๓) 

การลดความเลื่อมล้ําทางสงัคม (๔) การรองรบัการเช่ือมโยงภูมิภาคและ

ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคม

อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบรหิารราชการแผนดินที่มี

ประสิทธิภาพ 

(๕)  



ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ

สอดคลองกบั

ยุทธศาสตรจงัหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแกไข

ปญหาความยากจน

หรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง 

มั่งค่ัง ย่ังยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคลองกับ

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ

การราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการ

งบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกบัการปรบัเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกจิ

ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา

เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน

ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด

สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา

แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรยีบเทียบ เชน ดานการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกบัหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดข้ึน เพื่อขับเคลือ่นการพฒันาทองถ่ินเสมือน

หน่ึงการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึง

ออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพฒันาทองถ่ินตองเปนโครงการ

เช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจงัหวัดที่ไดกําหนดข้ึนเปน

ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน

โครงการทีป่ระชาชนตองการเพือ่ใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลกัษณะที่จะให

ทองถ่ินมีความมั่นคง มัง่ค่ัง ย่ังยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวยการ

พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตองคํานึงถึงหลกัสําคัญ ๕ ประการในการ

จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 

ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง

ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ

โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 

  



ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด

ตัวช้ีวัด (KPI) และ

สอดคลองกบั

วัตถุประสงคและผลที่

คาดวาจะไดรับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 

ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก

ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ

ไดรับ) 

(๕)  

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว การไดผลหรือผลที่

เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ

ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 

เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง

บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

ก็เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถ

ตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน  เปนการติดตามผลการนํา

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถ

วัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี 

 

 

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 



 

 

 

 

 

 
 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

การวางแผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร 

ของ อปท. 

 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ดานการบริหาร

ราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพตาม

หลักธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ดานการลด

ความเหล่ือมลํ้า

ทางสังคมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน 

        

  

๓.  ดานการพัฒนา

ดานการเกษตร 

เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ดานการพัฒนา

ดานทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอม 

        

  

รวม           

 

 

 

 

        

  

           



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได          

(โครงการ) 

คิดเปนรอยละ

ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นส่ีป 

คิดเปนรอยละ

ของแผนการ

ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ

ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน   

  

   

๒ ต้ังในขอบัญญัติ

งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการ

ดําเนินงาน 

- ขอบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 

- ขอบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 

     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ

ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   



โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           

(ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

   

 

 
 

(๑)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  

วาตะภัย  นํ้าทวม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ

ทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิด

เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดต้ังศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อสามารถดําเนินการไดทันทวงที   

  (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ที่สงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต

ประชาชน  และสัตวตางๆ ในตําบล  ซึ่งไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ    

โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพื้นที่ระงับการ

เกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาตํ่า  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได

นอย มีหน้ีสินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดาน

การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ

เด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อมีรายได   

  (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพื้นที่ยังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบ

รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพื่อเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพื้นที่คนหา  การรณรงค

ปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เน่ืองจาก ในตําบลดานโครงสราง

พื้นฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิด

ปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทํา

แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   

(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพื้นที่ในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมี

ปญหาที่จะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังน้ี  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  

เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/นํ้าประปา/แหลงนํ้าเพื่ออุปโภค – 

บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินใน



แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  

ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 

   (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  

ดังน้ี  ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  น้ัน ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย

ประชาคมทองถ่ิน  ซึ่งมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ประชาชนทั่วไป 

รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการ

ที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

แกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี  ประชาชน

มีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


