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ส่วนท่ี ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

4.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)       
พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอยีดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถ่ินได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน             
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้  
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1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

2. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๑. ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบรหิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนบัถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมือง
และของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเกบ็ข้อมลูเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินหรอื
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหท์ี่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหก์ารใช้ผงัเมอืงรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบงัคับ
ใช้ผลของการบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน เปน็ต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การสง่เสรมิ
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยูท่ั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้ม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิง่ที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ทีม่ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออ่น) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของทอ้งถ่ิน ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการ
พัฒนาทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

๖๐ 
(๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

เช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จงัหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 

สอดคล้องกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรฐับาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
สัมพันธ์กบัโครงการพฒันา 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือ
แสดงใหเ้ห็นถึงความชัดเจนในสิง่ทีจ่ะด าเนินการใหบ้รรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ทีจ่ะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิง่หนึง่สิง่ใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจดุมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า

(๕)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
เป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพฒันาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด และยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน 100 
 

4.2 ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
รในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จะต้องมีการ

ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้     

 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 
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     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
2. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือผลผลิตน่ังเองว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มจี านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลกัประสทิธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทอ้งถ่ิน
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกจิ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอ่ความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิง่ของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรอืไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลกัประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ราชการตามทีบ่รรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัตริาชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพฒันาท้องถ่ินโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรอืหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มพีิ้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการ
เพื่อใหก้ารพฒันาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทีก่ าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุง่ไป
เรื่องใดเรือ่งหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกบัโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกบัหลักการและเหตผุล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูก่ารตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุม่เป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนีจ้ะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพฒันาเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (๖) การปรับสมดลุและพฒันา
ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกบัแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพฒันา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจรงิจงัใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดกัรายได้
ปานกลางสูร่ายได้สูง (๒) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรปูระบบเพื่อสร้างสงัคมสงูวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๓) การลดความเลือ่มล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบรหิารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกบัการปรบัเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกจิไปสู่ Value-Based Economy หรอื
เศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลือ่นประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสูก่ารเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถงึ
โครงการทีเ่ติมเตม็ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จงัหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัห้วงระยะเวลา
ของแผนพฒันาจงัหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพือ่ขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกบัยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้ก าหนดข้ึนเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน ซึง่มีลกัษณะที่จะให้ทอ้งถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พฒันาแล้วด้วยการพฒันา
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกบัเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลกัส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสทิธิภาพ (Effciency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator 
: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของ
ความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบง่
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน 100 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถ่ิน  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้ งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการ
บรหิาร
ราชการใหม้ี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรม
มาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการ
ลดความ
เหลื่อมล้ า
ทางสงัคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

เศรษฐกจิ 
อุตสาหกรรม 

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           

   
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... + 
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 
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      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าใหท้ราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  
น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัข
บ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  
การท าลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษา
โดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  
จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการ
ก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้
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จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได ้
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถ่ิน  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถ่ินต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้าในพื้นที่โล่งแจ้ง เส้นทางคมนาคมบางสายมีการเสื่อมสภาพ เป็นต้น  


