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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2566 – 2570) นั้ น จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยจะต้ อ งติ ด ตามและประเมิ น ยุ ท ธศาสตร์ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทาแผนขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6
ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นต่อผู้ บริห ารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบในที่ เ ปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลแล ะเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” และข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลต่ อสภาท้อ งถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้อ งถิ่ นพร้อ มทั้ งประกาศผลการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
โดยการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ของเทศบาลตาบลบางกระบือ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 แผนพัฒ นาภาคกลาง แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
(สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ) แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม และ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนั้น จึงได้กาหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
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1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ประเด็นการพัฒนา
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
60 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
100 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2566 – 2570) นั้ น จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนอกเหนือจากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แล้ว จะต้องติดตาม
และประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓)
ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็ น ซึ่งได้จ ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นต่ อผู้ บริห ารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และ ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30
ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
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ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
โดยการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ และผลของการดาเนินกิจกรรมโครงการพัฒ นานั้นตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ประชาชนได้รับ ประโยชน์มากน้ อยเพียงใดและมีการพัฒ นาไปใน
ทิศทางใดให้สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตาบลบางกระบือ จึงได้
กาหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
2.1 แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ เพื่ อความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ประเด็นการพัฒนา
คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10 คะแนน
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10 คะแนน
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10 คะแนน
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา
60 คะแนน
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5 คะแนน
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5 คะแนน
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การ
5 คะแนน
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5 คะแนน
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
5 คะแนน
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5 คะแนน
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5 คะแนน
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
5 คะแนน
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
5 คะแนน
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5 คะแนน
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
5 คะแนน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5 คะแนน
รวมคะแนน
100 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลตาบลบางกระบือได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
- 2565) และได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทาง
ในการบริหารพัฒนาเทศบาลตาบลบางกระบือให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารจัดการเป็นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) นั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน” และ ข้อ 13 ให้
ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(5)
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี”
โดยมี ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลบางกระบื อ
เป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบางกระบือ ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดาเนิ นการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ผู้ บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เ ป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ า สามสิ บ วัน โดยอย่ างน้ อยปีล ะหนึ่ งครั้ งภายในเดือ นธัน วาคม
ของทุกปี นั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ จานวน 3 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
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แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค าชี้ แ จง : แบบที่ 1 เป็ น แบบประเมิ น ตนเองในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
4. ตัวชีว้ ัดระดับเปูาประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
5. จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (แนวทางการพัฒนา)
6. ตัวชีว้ ัดระดับแนวทางการพัฒนา
7. ผลผลิต/โครงการ
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
8. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
9. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

10. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
11. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
12. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
13. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 3 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
15. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
16. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
17. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
18. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
รวม

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกาหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูลพื้นฐาน)
2. รายงานผลการดาเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
........................................................................................................................................... ........................
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ก าหนดไว้ แ ละมี ก าหนดระยะเวลาในการรายงาน
ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
-----------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูลพื้นฐาน)
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ภายเดือนธันวาคมของทุกปี
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................................................... ...............
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
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(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจั ดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลตาบลบางกระบือ ใช้ การส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางกระบือในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
แบบที่ 4 แบบประเมิน ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มีต่ อ ผลการด าเนิน งาน
(โครงการ/กิจกรรม)ของเทศบาลตาบลบางกระบือในการพัฒนาและส่งเสริมการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
การบันทึกข้อมูลแบบที่ 4
แบบที่ 4 : แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของ
เทศบาลตาบลบางกระบือในการพัฒนาและส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
คาชี้แจง: แบบที่ 4 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานของ(โครงการ/
กิจกรรม) เทศบาลตาบลบางกระบือ ในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาอธิบาย : ให้ผู้ทาแบบประเมินทาเครื่องหมาย ()
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. ช่วงอายุ

( ) ต่ากว่า 25 ปี
( ) 41 – 60 ปี

( ) 25 - 40 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ต่ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ

( ) รับราชการ
( ) รับจ้าง/เกษตรกร
( ) อื่นๆ ระบุ...................................

( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย
( ) นักเรียน/นักศึกษา
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ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดาเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลบาง
กระบือในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา
คาอธิบาย : 1. มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ (ประเด็นการพัฒนา)
2. แต่ละข้อมี 10 คะแนน มีเพียงข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ที่ข้อละ 15 คะแนน
3. ให้ผู้ที่ทาแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่ 0 – 10 คะแนน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นการพัฒนา
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
รวม 100 คะแนน ได้ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
รวมคะแนน
รวม 100 คะแนน ได้
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
รวมคะแนน
รวม 100 คะแนน ได้ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้ 
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
รวมคะแนน
รวม 100 คะแนน ได้ 
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
รวมคะแนน
รวม 100 คะแนน ได้ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้ 
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
รวมคะแนน
รวม 100 คะแนน ได้ 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
4.4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
เทศบาลต าบลบางกระบื อ โดยมี น ายกเทศมนตรี ต าบลบางกระบื อ เป็ น
ประธานกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบางกระบือ โดยตาแหน่ง และมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอื่น
ตามระเบี ย บก าหนด โดยมี อ านาจหน้ า ที่ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ร่ ว มพิ จ ารณาจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่ วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนา
แผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น (พ.ศ.2566 – 2570) ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละจัด ส่ ง โครงการที่ เ กิ นศั ก ยภาพให้
คณะกรรมการประสานแผนระดับอาเภอเพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานราชการ
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และรัฐวิสาหกิจอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องมีการ
ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้
1) การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทางานร่วมกันของทุกฝุาย
โดยอาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกาลังความคิด วิธีการ เทคนิ ค และระดม
ทรัพยากร มาสนับสนุนงานร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเต็มใจที่จะทางานร่วมกัน
(2) จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน ตามกาหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา
(3) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ทางานซ้าซ้อนกัน
(4) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและ
ราบรื่น
(5) ผู้ ป ระสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ ทุกฝุ ายเข้าร่ว มทางาน
เพื่อตรงไปสู่จุดหมายเดียวกัน ตามที่กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน
2) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น มีน โยบายส่ ง เสริ มการพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการฝึ ก อบรม อยู่ เป็ น ประจา เช่ น การ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง การฝึกอบรมการจัดทาเว็บไซต์ขององค์กร เป็นต้น ประกอบ
กับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จาเป็น และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่น ให้ความสาคัญในการอ่านหนังสือสั่ง
การของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจา ก็จะนามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและ
ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
3) การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน หมายถึ ง การเปิด โอกาสให้ ประชาชนและผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
(1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่าที่สุด
แต่เป็นระดับที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ
และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ
เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสารวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นทุกระดับ การแสดง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
(3) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนวทางที่นาไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล
ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนาไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของ
ภาครั ฐ เช่ น การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น นโยบายสาธารณะ ประชาพิ จ ารณ์
การจัดตั้งคณะทางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น
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(4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม
โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
เช่น คณะกรรมการที่มีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารการศึกษา เป็นต้น
(5) การเสริมอานาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูง
ที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน
หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มอบอานาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนนั บ ว่ า เป็ น ส่ ว นที่ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง เพราะ
ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือ
ของประชาชน เริ่มตั้งแต่ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วม
รับประโยชน์” ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือได้ว่างานนั้น ๆ สาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้นการทางาน
ใด ๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทาให้งานนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย เนื่องจาก
ประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
เทศบาลตาบลบางกระบือ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนาโดยอิง
การคาดการณ์การพัฒนาต่าง ๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) แนวโน้ม
การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4) การจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน
10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะทาให้มีผลประโยชน์อานาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้
มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
จากการที่เทศบาลตาบลบางกระบือ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 6 ยุทธศาสตร์
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
ตาบลบางกระบือ ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น ต้องให้ ค วามส าคัญกับ การพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่ งไหลเข้า มาของ
ประชากรประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่ าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือทางาน การพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานที่ ส าคัญ เช่น ถนน ปู ายจราจร การปรับ ปรุงเส้ น ทางคมนาคม ทั้ งทางบกและทางน้า เพื่ อ
ประโยชน์ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้
ประชาชนได้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย มีไฟฟูาใช้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
มีน้าสาหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
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2) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญ คือ โรคติดต่อที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรค SARs ไข้หวัดนก และโรคอื่น ๆ ที่มีผล
มาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในประเทศไทย การให้ความสาคัญเรื่องภาษาอังกฤษ การเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เทศบาลตาบลบางกระบือจึง ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้า ถึงการ
บริการด้านสาธารณสุข และได้ รับการศึกษาอย่างทั่วถึ งและเท่าเทียม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม
โดยเน้นส่งเสริมสนับสนุน ชุมชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน ส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬาที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพ การปลูกฝังค่านิยมที่ดี อย่างหลากหลายและทุกมิติ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
การที่ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(
โควิด 19) ทาให้ชุมชน สังคม ต้องมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยเองก็เช่าเดียวกันต้องให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น โดยคานึงถึงเรื่องความปลอดภัย ควบคู่ และบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน โดยเน้นถึง
องคืประกอบภาพรวมเป็นสาคัญ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็เป็นสิ่ง
สาคัญ ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชาติมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด เพิ่มมากจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางาน รวมถึง
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลบางกระบือ ต้องมีการส่งเสริมการเกษตรโดยยึด แนวทางตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ตามศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมด้านการกาจัดศัตรูพืช
การเกษตรวิถีใหม่ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตสายน้าแบบดั้งเดิม ส่งเสริมด้านการตลาด
ออนไลน์ ให้ คนในชุมชนสามารถสร้ างผลิ ตภัณฑ์ และทาการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ส่ งเสริม
กิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน พัฒนาการแปรรูปผลิตผลและบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร
การพัฒนาอาชีพโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงิน ทุน ได้โ ดยง่าย เกษตรกรมีการสร้ างเครือข่ายของกลุ่ มเกษตรกรเอง เพิ่มศักยภาพและสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น
5) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
เทศบาลตาบลบางกระบือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการ
บารุงรักษาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลองลาประโดงใหญ่น้อยในพื้นที่ สร้าง
ความตระหนักรู้ และบทบาทหน้าที่ของตน และร่วมรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งสิ่งแวดล้อมบนบกและใต้น้า สนับสนุนอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่คู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืนสืบไปและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่าง ๆ ได้ในอนาคต
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6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ด้านการเมือ งในระดับชาติอาจยังมีค วามขัดแย้ง ภาคการเมือ งระหว่างรั ฐ
รวมทั้งปัญหาการก่อการร้าย หรือการชุมนุมต่าง ๆ ที่เป็นผลพวกมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศ
หนึ่ ง ไม่ส ามารถแก้ไขได้ โ ดยล าพั ง การบริห ารภาครั ฐ ต้อ งเร่ งรัด พัฒ นาให้ ตอบสนองการให้ บริ การ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การให้ บ ริ ก ารในด้ า นการอนุ ญ าต อนุ มั ติ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ต้ อ งมี คู่ มื อ ด้ า นภาษา อาทิ
ภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทานิติกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับรั ฐ เช่น
การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติได้ พัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนงาน และลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในบางขั้นตอนที่ไม่มีความจาเป็นออกไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย สาหรับในภาคราชการส่วนท้องถิ่นเองเป็นสาคัญ การดาเนินกิจการขององค์กร
เอง ต้องเป็นไปตามบทบาท อานาจหน้าที่ของตน ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสาคัญ เป็นที่พึงของประชาชนได้โดยแท้จริง ดาเนินกิจกรรมด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจ ริต โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับกระบวนงานที่ทันสมัย
ต้องคานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็น หลัก ในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนทั้งสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด 19) องค์กร หน่วยงานภาครัฐเองต้องปรับเปลี่ยนบทบาทวิถีชีวิต กระบวนงาน ให้ สอด
รับกับ การเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ส ามารถขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรให้ บรรลุ
เปู าหมายอย่างส าเร็ จ ลุล่ ว งตามวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาปัญหา ต่าง ๆ
ที่ประชาชน ชุมชน สังคม กาลังเผชิญอยู่ให้เบาบางลง หรือให้หมดสิ้นไปจากชุมชนได้ในอนาคต

