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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยใช้เครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพือ่ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งนำ้ ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวเิคราะห์
สภาวการณแ์ละ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพฒันาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชพี กลุ่มอาชพี 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชพีและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชาติตา่งๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ทีอ่าจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชือ่มโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของทอ้งถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์

 

 

๓.๕ กลยุทธ์ 

 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสยัทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตามอำนาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีชั่ดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 

     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม        

            แห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 
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     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าทีจ่ะไดร้ับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีน้ันๆ ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

 

 

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

 

 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ
ระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีดำเนินงาน 
และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตรจ์งัหวัด 

 

 

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถกูต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้
กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อใหเ้กิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ
ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ี เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัด
และประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถ
วัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำ
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖      
ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ ๑2      
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
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1.1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
                     ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

  โครงการตาม 
เทศบัญญัติ 

โครงการจ่าย
ขาดเงินสะสม 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผน 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
   สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

    

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ 
   ท่องเที่ยว 

    

3.การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม 
   และคุณภาพชีวิต 

    

4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม 

    

5.การพัฒนาด้านการศึกษา และการ 
   กีฬา 

    

6.การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข     

7.การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร     

รวม     
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1.2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

ยุทธศาสตร์ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนา ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

          

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

          

การพัฒนาด้าน
สังคม วัฒนธรรม
และคณุภาพชีวิต 

          

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

          

การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการ
กีฬา 

          

การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข           

การพัฒนาด้าน
การเมือง-การ
บริหาร 

          

รวม           

 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  2.1 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ (ให้หน่วยงานภายนอก
ดำเนินการ 

http://www.dla.go.th/
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต   
๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนต้องมีส่วนร่วม โดยโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนิน

ต้องมาจากการเสนอปัญหาและความต้องการผ่านเวทีประชาคม  จากการดำเนินพบว่าประชาชนยังให้
ความสนใจในการเข้าร่วมประชาคมน้อย  ส่งผลให้ปัญหาและความต้องการไม่ครอบคลุม เสนอเฉพาะ
ความจำเป็นของตนเองทำให้เกิดความขัดแย้งในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจน

 สร้างช่องทางในการให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรม  
 3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครอืข่ายออนไลน์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารและ

 กิจกรรมต่างๆ 
4. การเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนเพ่ือให้เกิดความสนใจในการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับ

เทศบาลอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่สำรวจตรวจสอบเพ่ือค้นหาปัญหา
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือใหก้ารแก้ไขปัญหา รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน 
   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1.  การจัดทำโครงการฟังความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ให้ตรง
ตามเป้าหมายและความต้องการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สำหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนาภายใต้กระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด ด้วยการบูรณาการร่วมกันทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน และภาคอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

   2. การจัดประชุมประชาคม พบปะประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประจำทุกปี เพ่ือรับทราบ
 ถึงปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ แนวคิดต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชน เสนอโครงการ/
 กิจกรรม ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพ่ือนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เป็นการวาง
 แผนการพัฒนา เพ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่  เป็นการบริการในเชิงรุก เพ่ือให้การ
 ดำเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส คล่องตัว และรวดเร็ว 
   4. ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

5. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการ
 พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 

7. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
 สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   


