
 

 

 

ส่วนที่ ๔  
การติดตามและประเมินผล 

 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม  
และประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 12 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย     
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งในการติดตามและประเมินผลนั้น จะต้องด าเนินการตามแนวทางพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมซน 

 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ   
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีรายละเอียดดังนี้ 
  

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

20 
 
 
 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ 
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินคา้พืน้เมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า รว่ม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพฒันา
ท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยทุธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

 
 
 



 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

(2) 
 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เปน็ตน้ 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนคิ 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength  (จุด
แข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชงิพื้นที่  
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 เช่น สรุป
สถานการณ์การพฒันา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

 (9) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2565 เช่น ผลทีไ่ด้รับ/ผลทีส่ าคัญ ผลกระทบ และสรปุปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-256 

(1)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ 
อปท.และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10)  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เปน็ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพนัธ์กับโครงการพฒันาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนนิการให้บรรลุ
วิสัยทัศนน์ั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ         
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง    
ยุทธศาสตร์             
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์ จดุยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่นสีป้ี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลา่ว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจแลละ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ   ผลผลติ/โครงการ เปน็ผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เปน็ชดุ 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปน็ต้น เพื่อน าไปสู่
การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
  
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯที่เก่ียวข้อง  
     2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ 
                  ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   
 

 



 

 

 

 

 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ   
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีรายละเอียดดังนี้   
 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรไต้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
๑. สรุปสถานการณ์พัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเซิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเซิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 

5.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๔) 
5.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๔) 
5.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๔) 
5.๔ โครงการมิความลอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) 
5.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มิความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

(๔) 
5.๖ โครงการมิความสอดคล้องกับ Thailand ๔๐ (๔) 
5.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๔) 
5.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๔) 
5.๙ งบประมาณ มิความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๔) 
5.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๔) 
5.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๔) 
5.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๔) 

รวมคะแนน ๑0๐ 
 



 

 

 

  การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
                   แผนพัฒนาท้องถิ่น  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ดังนี้ 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ 
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสงัคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม)  

10  

2. การประเมินผล 
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัต ิ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชงิปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนัน่เองว่า 
เป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนทีด่ าเนนิการจริงตามที่ได้ 
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนทีไ่ม่สามารถด าเนนิการได้มีจ านวนเทา่ไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการ
ใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผล 
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัต ิ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ 
ด าเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถปุระสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏบิตัิราชการตามที่ได้รบังบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ 
จัดท าโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ   
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ 
ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชดัเจน 
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค ์ 
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง 
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิต 
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนนิงาน อธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน  
(4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  
(6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

(5)  

5.5 เป้าหมาย  
(ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย 
 (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพฒันา  
 (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 
 (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจงัใน 5 ปี
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
      (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง 
      (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
      (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม  
      (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
      (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      (6) การบริหารราชการแผน่ดินที่มปีระสทิธิภาพ 

(5)  

 

 



 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ  
Thailand 4.0 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท านอ้ย ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ ไปสูส่ินคา้เชิง
นวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้น ภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด 
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย 
และพัฒนา แล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลือ่นการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเปน็ โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกนักับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจบุัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสร้างให้
ประเทศชาต ิมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึง่มีลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปน็ท้องถิ่นที่พฒันาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มี
ความ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการ จัดท าโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกวา่
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงนิสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

 

 

 



 

 

 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท์ี่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนนิการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวตัถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค ์ควรค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิง่ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัตไิด ้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกบัความเปน็จริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย             
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาขน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาซน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผล การน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton  
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบ
การวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method  
 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
 (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
 (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1) -(10) 
หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่ 3/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการประเมินผล การ

ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
แบบที่ 3/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการค าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ภาพรวม

เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 
 



 

 

 

แบบที่   3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง  :   แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้     และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  . 
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                   . 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี                                                            . 
3.   ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ                                 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว   
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และพัฒนา 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข   
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

รวม   
 
เกณฑ์การพิจารณา :  หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดง
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่า
ที่ก าหนด ไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
ส่วนที่ 4. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว    
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 



 

 

 

 
แบบที่  3/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/๒  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ          (๑) ชาย ........... คน                      (๒) หญิง .......... คน 

2. อายุ           (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี........... คน         (๒) ๒๐-๓๐ ปี........... คน 
                    (๓) ๓๑-๔๐ ปี........... คน                   (๔) ๔๑-๕๐ ปี........... คน                    
  (๕) ๕๑-๖๐ ปี ........... คน                  (๖) มากว่า ๖๐ ปี........... คน 

๓. การศึกษา   (๑) ประถมศึกษา........... คน                 (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........... คน     
  (๓) อนุปริญญาหรือ เทียบเท่า........... คน (๔) ปริญญาตรี........... คน                   
  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี........... คน              (๖) อ่ืน ๆ........... คน     

๔. อาชีพหลัก   (๑) รับราชการ........... คน                    (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ........... คน             
  (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว........... คน          (๔) รับจ้าง........... คน                         
  (๕) นักเรียนนักศึกษา........... คน              (๖) เกษตรกร........... คน 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ) ........... คน 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด      

ความพึงพอใจ 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  
    กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
    ให้ประชาชนทราบ 

   

๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น 

   

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด 
 
 
 



 

 

 

 
แบบที่  3/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/๓  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ          (๑) ชาย ........... คน                      (๒) หญิง .......... คน 

2. อายุ           (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี........... คน         (๒) ๒๐-๓๐ ปี........... คน 
                    (๓) ๓๑-๔๐     ป.ี.......... คน                  (๔) ๔๑-๕๐ ปี........... คน                    
  (๕) ๕๑-๖๐     ป ี.......... คน                  (๖) มากว่า ๖๐ ปี........... คน 

๓. การศึกษา   (๑) ประถมศึกษา........... คน                 (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........... คน     
  (๓) อนุปริญญาหรือ เทียบเท่า........... คน (๔) ปริญญาตรี............. คน                   
  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี........... คน              (๖) อ่ืน ๆ........... คน     

๔. อาชีพหลัก   (๑) รับราชการ............ คน                    (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ............ คน             
  (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว........... คน          (๔) รับจ้าง............ คน                         
  (๕) นักเรียนนักศึกษา............ คน             (๖) เกษตรกร............ คน 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ) ............ คน 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
1.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ในการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่..............การพัฒนาด้าน..............................................................โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐ 
คะแนน ท่านจะให้คะแนนเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง       

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะแนน 0 – 10 แต่ละประเด็นการประเมิน 
หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.       
ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบ
ความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียงแสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
อปท.ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
 
 



 

 

 

 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
 การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ(Quality) 
 1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต าบล  เด็กได้รับการศึกษา
ภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการทางการ
เรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท าการเกษตรได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการขุดลอกคลอง ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง และสามา รถ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  

4. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

5. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่ระลึก         
ของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น 

6. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
    - ด้านปริมาณ   
   การน าปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมากแต่ งบประมาณมีจ านวน
จ ากัดท าให้ไม่สามารถน าโครงการไปด าเนินการได้ทุกโครงการ 
    - ด้านคุณภาพ 
   ระยะเวลาการด าเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ)  ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ ท าให้
บางครั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการ 
 ข้อเสนอแนะ 
    - ด้านปริมาณ   
 1) ควรจัดล าดับปัญหาความเร่งด่วนของงาน/โครงการ  ให้ตรงกับปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง โดยให้
ทุกส่วนของสังคมก้าวเดินไปพร้อมกัน ไม่เน้นพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
 2) ควรสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และเท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของ
ระบบโลกท่ีไร้พรหมแดน  
 3) เน้นให้องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มากที่สุด    
    - ด้านคุณภาพ 
    ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร  องค์กร  ชุมชน ให้เข้มแข็ง  โดยการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
หรือเสนอปัญหาให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 (๑) ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น ้าท่วม        
อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข 
คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม        
การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาซนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการ
ได้ทันท่วงท ี
 (๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย ในพ้ืนที่ ซึ่งได้แก่ โรคไข้เลือดออก        โรค
ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา             คือ 
ฝึกอบรม ประซาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย การรักษา 
           (๓) ปัญหาประชาซนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ        
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการ
ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย การจัดการ
บริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได ้

(๔) ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ มีแนวทางแก้ปัญหา โดยการให้การสนับสนุนในด้านการลงพ้ืนที่ค้นหา       
การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด 

(๕) ปัญหาการสัญจรไปมาชองประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากในพ้ืนที่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางการ
คมนาคมบางสายทางยังช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ฝาท่อช ารุด เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน 
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไขควรจัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนในเส้นทางส าคัญ หากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพควรเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  

 (6) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 (7) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 (8) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่อง

อาจท าไม่ได้   
 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

(๑) ข้อสังเกต จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ประชาคมระดับชุมชนและระดับต าบล จะเห็นว่า 
ประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาอาชีพ และแหล่งน ้า
เพ่ืออุปโภค-บริโภค เป็นปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์แก้ไข 
ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่
เพียงพอต่อการจัดการได้ 

(๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตตังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้  
1. ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ กรณี

โครงการที่เกินศักยภาพเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
 3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้ งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 4. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
(๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน เป็นที่พอใจของประชาชนในพ้ืนที่ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไข
ต่อไป เนื่องจากงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
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