
๑๒๘ 
 

ส่วนท่ี ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ของตนเอง  โดยในการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทัง้นี้  แผนพฒันาท้องถิน่จะต้องสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพฒันาต าบล  แผนพฒันาหมู่บ้านหรอืแผนชุมชน  อนัมลีกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอยีดแผนงาน  
ดงันัน้  จงึต้องมกีารก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัขึ้น ตาม
กระบวนการพจิารณาจากประชาคมท้องถิน่ระดบัจงัหวดั ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดั คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขต
จงัหวดั  ร่วมกนัจดัท า  ทบทวน  หรอืเปลีย่นแปลงยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน
เขตจงัหวดั  เพื่อให้การจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสทิธิภาพ ประสทิธผิล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท า
แผนพฒันาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกบัแผนพฒันาจงัหวดั  แผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของจงัหวดัและตอบสนองความต้องการของประชาชนอนัจะน าไปสูก้ารจดัท างบประมาณ ที่
มปีระสทิธภิาพในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างแทจ้รงิ  เป็นเครื่องมอืในการพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็ เกดิประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนในทอ้งถิน่   

 

ดงันัน้  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  เพื่อ
น าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่
แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั  แผนพฒันาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จงัหวดั 



๑๒๙ 
 
และประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ จะต้องด าเนินการใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  โดยด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในหกสบิวนั นับแต่วนัทีป่ระกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอยีดแนวทางการพจิารณาตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวนัที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ดงันี้     

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเดน็การพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์งัหวดั (๑๐) 
     ๓.๔  วสิยัทศัน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยนืทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทัว่ไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี 
(๑) ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นกายภาพ เช่น ทีต่ ัง้ของหมู่บา้น/ชุมชน/
ต าบล ลกัษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะภูมอิากาศ ลกัษณะของทีด่นิ 
ลกัษณะของแหล่งน ้า ลกัษณะของป่าไม ้ฯลฯ ดา้นการเมอืง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตัง้ ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลอืกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพทางสงัคม เช่น การศกึษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพตดิ การสงัคมสงคเ์คราะห์ 

(๒)  

(๔) ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบบรหิารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ 
การไฟฟ้า การประปา โทรศพัท ์ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสตัว ์การบรกิาร การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/์กลุ่มอาชพีแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอ้มลูเกีย่วกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น การนบัถอื
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ภาษาถิน่ 
สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น น ้า ป่าไม ้ภูเขา (๒)  



๑๓๑ 
 

คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ 
(๘) การส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่
หรอืการใชข้อ้มลู จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทอ้งถิน่ รปูแบบ วธิกีาร และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิน่โดยใชก้ระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมตดัสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ ร่วมแกไ้ข
ปัญหา ปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่แกไ้ขปัญหาส าหรบั
การพฒันาทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

(๓)  

 
 
 
 

 
 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศกัยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี 
(๑) การวเิคราะหท์ีค่วบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้ง
ยุทธศาสตรจ์งัหวดั ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รวมถงึความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวเิคราะหก์ารใชผ้งัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะและการ
บงัคบัใชผ้ลของการบงัคบัใช ้สภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อการพฒันา
ทอ้งถิน่ 

(๓)  

(๓) การวเิคราะหท์างสงัคม เช่น ดา้นแรงงาน การศกึษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลย ีจารตี ประเพณี วฒันธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

 (๓)  

(๔) การวเิคราะหท์างเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นรายไดค้รวัเรอืน การ
สง่เสรมิอาชพี กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสงัคม การพฒันาอาชพีและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทัว่ไป เป็นตน้ 

(๓)  

(๕) การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้ม พืน้ทีส่เีขยีว ธรรมชาตติ่างๆ ทาง
ภูมศิาสตร ์กระบวนการหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ การประดษิฐท์ีม่ผีลต่อ

(๓)  



๑๓๒ 
 

สิง่แวดลอ้มและการพฒันา 
(๖) ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของทอ้งถิน่ ดว้ยเทคนิค 
SWOT Analysis ทีอ่าจสง่ผลต่อการด าเนินงานไดแ้ก่ S-Strengit 
(จุดแขง็) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ในเขต
จงัหวดั 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จงัหวดั 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี  สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม 
เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ ประเดน็ปัญหาการพฒันาและ
แนวทางการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ และเชื่อมโยงหลกัประชารฐัแผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ 
ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มของ
ทอ้งถิน่ และยุทธศาสตรจ์งัหวดั และเชื่อมโยงหลกัประชารฐัแผน
ยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตรพ์ฒันาภาค 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนการบรหิารราชการ
แผ่นดนิ  นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรฐับาล หลกั
ประชารฐั แผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๓.๔ วสิยัทศัน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเดน็
กลยุทธ ์
๓.๗ จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์

วสิยัทศัน์ ซึง่มลีกัษณะแสดงสถานภาพทีอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ตอ้งการจะเป็นหรอืบรรลุถงึอนาคตอย่างชดัเจน สอดคลอ้ง
กบัโอกาสและศกัยภาพทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่และสมัพนัธก์บัโครงการพฒันา 

(๕)  

แสดงใหเ้หน็ช่องทาง  วธิกีาร ภารกจิหรอืสิง่ทีต่อ้งท าตามอ านาจ
หน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะน าไปสูก่ารบรรลุ
วสิยัทศัน์ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึความชดัเจนในสิง่ทีจ่ะด าเนินการให้
บรรลุวสิยัทศัน์นัน้ 

(๕)  

เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธม์คีวามสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนต่อกลยุทธท์ีจ่ะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิง่หนึ่งสิง่ใดทีช่ดัเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ เพื่อใหบ้รรลุ (๕)  



๑๓๓ 
 
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรใ์น
ภาพรวม 

วสิยัทศัน์ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่เกดิจากศกัยภาพของ
พืน้ทีจ่รงิ ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร ์ 
แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานทีเ่กดิจากเป้าประสงค ์
ตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์จุดยนืทางยุทธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามชดัเจน น าไปสูก่ารท าโครงการ
พฒันาทอ้งถิน่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดงักล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองคร์วมทีน่ าไปสูก่ารพฒันาทอ้งถิน่ทีเ่กดิผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพฒันาภาค/
แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั /แผนพฒันาจงัหวดัยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั และยุทธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  
จะตอ้งมกีารตดิตามและประเมนิผลโครงการขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตดิตาม

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวน



๑๓๔ 
 
และประเมนิผลแผนพฒันา  โดยด าเนินการให้แลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนั นับแต่วนัทีป่ระกาศใชง้บประมาณ
รายจ่าย  รายละเอยีดแนวทางการพจิารณาตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวนัที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ดงันี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเดน็การพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรปุสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพฒันา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชดัเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชดัเจนน าไปสูก่ารตัง้งบประมาณได้
ถูกตอ้ง 

(๕) 

     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ 
            สงัคมแห่งชาต ิ

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งใหป้ระเทศชาตมิัง่คง มัง่คัง่  
            ยัง่ยนื ภายใตห้ลกัประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มกีารประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธิกีารงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มกีารก าหนดตวัชีว้ดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลคาดว่าทีจ่ะไดร้บั (๕) 
     ๕.๑๒  ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 



~ ๑๓๕ ~ 
 

แนวทางเบือ้งต้นนาการให้คะแนนทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

๑. การสรปุ
สถานการณ์การ
พฒันา 

เป็นการวเิคราะหก์รอบการจดัท ายุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (ใชก้ารวเิคราะห ์SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันา อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยการ
วเิคราะหศ์กัยภาพดา้นเศรษฐกจิ, ดา้นสงัคม, ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพฒันา
ท้องถ่ินส่ีปีไป
ปฏิบติัในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ตีวัเลขต่างๆ เพือ่น ามาใชว้ดัผลในเชงิปรมิาณ เช่น 
การวดัจ านวนโครงการ กจิกรรม งานต่างๆ กค็อืผลผลตินัง่เองว่าเป็นไป
ตามทีต่ ัง้เป้าหมายเอาไวห้รอืไม่จ านวนทีด่ าเนินการจรงิตามทีไ่ดก้ าหนด
ไวเ้ท่าไร จ านวนทีไ่ม่สามารถด าเนินการไดม้จี านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธบิายไดต้ามหลกัประสทิธภิาพ (Effciency) ของการพฒันาทอ้งถิน่ตาม
อ านาจหน้าทีท่ีไ่ดก้ าหนดไว้ 
๒) วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการใน
เชงิปรมิาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพฒันา
ท้องถ่ินส่ีปีไป
ปฏิบติัในเชิง
คณุภาพ 

๑) การประเมนิประสทิธผิลของแผนพฒันาในเชงิคุณภาพคอืการน าเอา
เทคนิคๆ มาใชเ้พือ่วดัค่าภารกจิ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพืน้ทีน่ัน้ๆ ตรงต่อความตอ้งการของประชาชนหรอืไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าทีห่รอืไม่ ประชาชนพึง่พอใจหรอืไม่ สิง่ของ วสัดุ 
ครุภณัฑ ์การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรอืลกัษณะถูกตอ้ง คงทน ถาวร 
สามารถใชก้ารไดต้ามวตัถุประสงคห์รอืไม่ ซึง่เป็นไปตามหลกั
ประสทิธผิล (Effectiveness) ผลการปฏบิตัริาชการตามทีบ่รรลุ
วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายของแผนปฏบิตัริาชการตามทีไ่ดร้บั
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถงึสามารถเทยีบเคยีงกบัสว่นราชการหรอื
หน่วยงาน 
๒) วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการใน
เชงิคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรก์าร
พฒันา 

๑) วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดา้นต่างๆ มคีวามสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในมติติ่างๆ จนน าไปสูก่าร
จดัท าโครงการพฒันาทอ้งถิน่โดยใช ้SWOT Analysis/Demand 

๑๐  



~ ๑๓๖ ~ 
 

(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรอืหลกัการบูรณาการ (Integration) กบัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีม่พีื้นทีต่ดิต่อกนั 
๒) วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดา้นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน หลกัประชารฐั 

  



~ ๑๓๗ ~ 
 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคลอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรอืการเสรมิสรา้ง
ใหป้ระเทศชาติ
มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 
ภายใตห้ลกัประชา
รฐั 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มกีาร
ประมาณการราคา
ถูกตอ้งตามหลกั
วธิกีารงบประมาณ 

โครงการมลีกัษณะหรอืสอดคลอ้งกบัการปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง
เศรษฐกจิไปสู ่Value-Based Economy หรอืเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อน
ดว้ยนวตักรรม ท าน้อย ไดม้าก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลติสนิคา้ 
โภคภณัฑไ์ปสูส่นิคา้เชงินวตักรรม (๒) เปลีย่นจากการขบัเคลื่อน
ประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสูก่ารขบัเคลื่อนดว้นเทคโนโลย ี
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (๓) เปลีย่นจากการเน้นภาคการ
ผลติสนิคา้ไปสูก่ารเน้นภาคบรกิารมากขึน้ รวมถงึโครงการทีเ่ตมิ
เตม็ดว้ยวทิยาการ ความคดิสรา้งสรรค ์นวตักรรม วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและการวจิยัและพฒันาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรยีบเชงิ
เปรยีบเทยีบ เช่น ดา้นการเกษตรเทคโนโลยชีวีภาพ สาธารณสุข 
วฒันธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพฒันาทอ้งถิน่มคีวามสอดคลอ้งกบัหว้งระยะเวลาของ
แผนพฒันาจงัหวดัทีไ่ดก้ าเนิดขึน้ เพือ่ขบัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิน่
เสมอืนหน่ึงการขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดั ซึง่ไม่สามารถแยกสว่น
ใดสว่นหน่ึงออกจากกนัได ้นอกจากนี้โครงการพฒันาทอ้งถิน่ตอ้ง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดนิทางไปดว้ยกนักบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั
ทีไ่ดก้ าหนดขึน้เป็นปัจจุบนั 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการทีด่ าเนินการภายใตพ้ืน้ฐานความพอเพยีงทีป่ระชาชน
ด าเนินการเองหรอืร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการทีป่ระชาชนตอ้งการเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื ซึง่มี
ลกัษณะทีจ่ะใหท้อ้งถิน่มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นทอ้งถิน่ที่
พฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถงึหลกัส าคญั ๕ ประการ
ในการจดัท าโครงการไดแ้ก่ (๑) ความประหยดั (Economy) (๒) 
ความมปีระสทิธภิาพ (Effciency) (๓) ความมปีระสทิธผิล 
(Effectiveness) (๔) ความยุตธิรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลกัวชิาการทางช่าง หลกัของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง

(๕) ๕ 



~ ๑๓๘ ~ 
 

ประจกัษ์ 
 
  



~ ๑๓๙ ~ 
 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได้ 

๕.๑๑ มกีารก าหนด
ตวัชีว้ดั (KPI) และ
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละผลที่
คาดว่าจะไดร้บั 
 
๕.๑๒ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

มีการก าหนดตัวชี้ว ัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่  สามารถวัดได้  (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสทิธภิาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพงึพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิด
จากผลของวตัถุประสงคท์ีเ่กดิทีส่ ิง่ทีไ่ดร้บั (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะไดร้บั) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพฒันาซึ่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไว ้การไดผ้ล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วตัถุประสงค ์ซึง่การเขยีนวตัถุประสงคค์วรค านึงถงึ (๑) มคีวาม
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วดัและประเมนิผลดบัของความส าเรจ็ได ้(๓) ระบุ
สิง่ทีต่้องการด าเนินงานอย่างชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด
และสามารถปฏบิตัไิด้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกบัความ
เป็นจรงิ (๕) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพฒันา  เป็นแนวทางในการบรหิารพฒันาท้องถิ่นให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสทิธิภาพประสทิธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุ
โครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ  และงบประมาณจากเงนิสะสม  
โดยจะต้องมกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของทอ้งถิน่  เป็นการตดิตามผลการน ายุทธศาสตรข์ององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทัง้ในเชิงปรมิาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวดัผลได้ทัง้เชิงสถิติ
ต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดงันี้ 

 

(๑)  การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
  (๑.๑)  การวดัผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผลในเชงิปรมิาณ  มดีงันี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑. ด้านการ
บริหารราชการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมและ

        
  

๔.๓  สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินใน



~ ๑๔๑ ~ 
 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม  

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           

 
สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวดัผลในเชิงคณุภาพ (Quality) 



~ ๑๔๒ ~ 
 

  การจดัผลเชงิคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพงึพอใจในการวดัผลเชงิคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มกีารประเมนิความพงึพอใจ  ซึ่งการประเมนิความพงึพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดงัน้ี 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมนิความพึงพอใจของผู้รบับรกิารในงานบรกิารของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ใหห้น่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อัน

ไดแ้ก่  ภยัแลง้  วาตะภยั  น ้าท่วม  อคัคภียั  ทีเ่กดิขึน้และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ที ่ เกดิความ
เสยีหายทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ  แนวทางการแก้ไข คอืพจิารณาวางแผนการด าเนินการป้องกนั  ก่อนเกดิ
เหตุ  ระหว่างเกดิเหตุ  หลงัเกดิเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลอืต่างๆ  
จดัตัง้ศูนยช์่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เพือ่สามารถด าเนินการไดท้นัท่วงท ี  

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดทีเ่กดิจากคน  เกดิจากสตัว ์ ทีส่่งผลอนัตราย หรอืคร่า
ต่อชวีติประชาชน  และสตัวต์่างๆ ในต าบล  ซึง่ไดแ้ก่  โรคไขห้วดัใหญ่  ไขห้วดันก  โรคมอื เทา้ ปาก  ที่
เกดิขึน้กบัเดก็ๆ    โรคพษิสุนขับา้  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คอื ฝึกอบรม ประชาสมัพนัธ ์ รณรงคก์าร
ป้องกนั  ลงพืน้ทีร่ะงบัการเกดิโรคระบาด  การท าลาย  การรกัษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมรีายไดน้้อย  การศกึษาต ่า  ประชาชนในต าบลยงัมคีน
รายได้น้อย มหีนี้สนิเยอะ  ไม่เพยีงพอในการด ารงชวีติ  ค่าครองชพีสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้
ความรูเ้กี่ยวกบัการประกอบอาชพี  สาธติการประกอบอาชพี  ช่วยเหลอืประชาชนซ่อมแซมบา้นคนจน  
ผูม้รีายได้น้อย  ส่งเสรมิด้านการศกึษาโดยการจดับรกิารสาธารณด้านการศกึษา การจดัตัง้ศูนย์พฒันา
เดก็เลก็ สนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ใหก้บัเดก็นกัเรยีน  จา้งเดก็นกัเรยีนในช่วงปิดภาคเรยีนเพือ่มรีายได ้  

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพตดิในต าบล  ในพื้นที่ยงัไม่พบว่ามกีารค้ายาเสพตดิ และ
ยงัไม่พบรายงานว่ามผีู้ติดยาเสพตดิ แต่เพื่อเป็นการป้องกนั  มแีนวทางการป้องกนั  โดยการลงพื้นที่
คน้หา  การรณรงคป้์องกนั  การใหค้วามรูก้บัประชาชนไดท้ราบถงึโทษของยาเสพตดิ  

  (๑.๕)  ปัญหาการสญัจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้าน
โครงสรา้งพื้นฐาน เสน้ทางการคมนาคมบางหมู่บา้นยงัเป็น ถนนดนิ ถนนลูกรงั ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็น
หลุมเป็นบ่อ เกดิปัญหาในการสญัจรไปมาของประชาชน เสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ การคมนาคมล่าช้า 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินใน
 



~ ๑๔๓ ~ 
 

แนวทางการแก้ไข  จดัท าแผนงาน โครงการกอ้สรา้งถนนในเสน้ทางส าคญั  พจิารณาเสนอสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต   จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่า
ประชาชนยงัมปัีญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดงันี้  ด้านการศกึษา  สาธารณสุข  ความมัง่คง
ปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน  การศาสนาศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  
สวสัดกิารสงัคม  การเกษตร  เศรษฐกจิ  อุตสาหกรรม การพฒันาอาชพี  เสน้ทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/
น ้าประปา/แหล่งน ้าเพื่ออุปโภค – บรโิภค  ด้านทรพัยากรและสิง่แวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
จากปัญหาดา้นต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองไดจ้งึตอ้งเสนอใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
แก้ไข ท าใหม้กีารเสนอโครงการเขา้มาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
นัน้มจี ากดัไม่เพยีงพอต่อการจดัการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  ดงันี้  ปัญหาต่างๆ ทีถู่กเสนอมายงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  นัน้ ควรน ามาพจิารณา
จดัล าดบัความส าคญัโดยประชาคมทอ้งถิน่  ซึง่มหีลายภาคสว่น  ประกอบไปดว้ย  คณะกรรมการพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  สมาชกิสภาท้องถิน่  ผู้น าหมู่บา้น  ตวัแทนส่วนราชการ  รฐัวสิาหกจิ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทัว่ไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงก าร  และ
พิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศกัยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เสนอขอรบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (๒.๓)  ผลจากการพฒันา  จากการพฒันาทีผ่่านมาพบว่าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ไดแ้ก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนไดใ้นหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดา้น  มผีลการประเมนิอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สิง่แวดล้อมที่ยงัมกีารเผาหญ้า อ้อย ตอขา้วในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสตัว์ ววั  ควาย หมู  ที่ส่ง
กลิน่เหมน็ร าคาญ  การพนนัทีย่งัมใีนพืน้ที ่ เสน้ทางคมนาคมยงัไม่ครบ   
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