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อําเภอพิมาย      จังหวัดนครราชสีมา
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บทนํา 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาท
และอํานาจหนาท่ี   มีอิสระในการบริหารจัดการทองถ่ินของตนเอง  สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาท
และอํานาจหนาท่ีตางๆเพ่ิมมากข้ึน  ในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานสังคม  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน 
 
  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
และทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ิน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญมาก เพราะจะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
 
  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินดีอยางไรก็ตาม  ถาหากไมสามารถบงชี้ถึง
ผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถบงชี้ถึงความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  ดังนั้นทางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจึงไดมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและติดตามแผนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          
          องคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
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วิสัยทัศน 

 
“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  พัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
 

1. จัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  การสาธารณูปโภคตางๆ 
2. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ใหมีรายไดเพียงพอกับรายจาย  พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
3. สงเสริมการศึกษา  บํารุงรักษาศาสนา  ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม   
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  สตรี   คนชราและผูดอยโอกาส 
5. สงเสริมดานสาธารณสุข   และดานนันทนาการ 
6. สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  พัฒนาการเมืองการปกครอง 
7. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แหลงทองเท่ียว  รวมถึงการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่ง

ปฏิกูล 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 

1. การคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ํา   มีความสะดวก  รวดเร็ว  และการสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
2. ประชาชนมีอาชีพ  และการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได 
3. ประชาชนมีการศึกษา   สงเสริมการดําเนินการดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน   
4. การสังคมสงเคราะห  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี   คนชราและผูดอยโอกาส 
5. พัฒนางานดานสาธารณสุขใหมีศักยภาพ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงโดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการ

ตางๆ 
6. พัฒนาการเมือง การบริหาร  การปกครอง และการพัฒนาองคกรในแนวทางการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 
7. พัฒนางานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) 

……………………………………………………. 
1.  ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1. 1. แนวทางการพัฒนาดานการคมนาคม 
   1. 2. แนวทางการพัฒนาการไฟฟา 
   1. 3. แนวทางการพัฒนาการประปา 
   1. 4. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
 
2.  ยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาแหลงน้ํา 
   2. 1. แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ การเกษตร 
 
3.  ยุทธศาสตรท่ี 3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   3. 1. แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
   3. 2. แนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 
   3. 3. แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว 
 
4.  ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาคนและสังคม 
   4. 1. แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา สังคม 
   4. 2. แนวทางการพัฒนาสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ 
   4. 3. แนวทางการพัฒนาบํารุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
   4. 4. แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา 
   4. 5. แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบภายใน 
   4. 6. แนวทางการพัฒนาดานสาธารณสุข 
   4. 7. แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห 
   4. 8. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและขอมูลขาวสาร 
 
5.  ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง 
   5. 1. แนวทางการพัฒนาองคกร  บุคลากรและการบริหารจัดการท่ีดี 
 
6  ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
   6. 1. แนวทางการพัฒนาการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัต ิ
องคการบริหารสวนตําบลในเมือง  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

************************* 
 

ครั้งท่ี  1  ตรวจติดตามประเมินผล  ภายในเดือนเมษายน ของทุกป โดยการตรวจสอบการปฏิบัติในรอบ  6  เดือน   
            ระหวาง  วันท่ี  1  ตุลาคม – 31  มีนาคม  ของปถัดไป 
 
ครั้งท่ี  2  ตรวจติดตามประเมินผล  ภายในเดือนตุลาคม ของทุกป โดยการตรวจสอบการปฏิบัติในรอบ  6  เดือน  
            ระหวาง  วันท่ี  1  เมษายน – 30  กันยายน  ของป 
 
ครั้งท่ี 3  การประเมิน 
 1. การประเมินผลหลังโครงการเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ความคุมคา  
             ของโครงการ ผลกระทบของโครงการและปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามโครงการ 
 2. การประเมินโครงการของแผนพัฒนา 
  - การประเมินดานยุทธศาสตร 
  - ประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา 
  - รายงานผลและความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน    

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการตรวจ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ  1  ครั้ง  ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา  30  วัน 
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การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลในเมือง  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทําการประเมินและ

รายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
 

ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินงาน ไมมีการดําเนินงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางสม่ําเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.มีคณะกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน   
2. มีการกําหนดวิสยัทัศนและภารกิจหลักของการพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการกําหนดจดุมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
4. มีการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
6. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา   
7. มีการกําหนดรปูแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
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สรุปผลการพฒันาทองถ่ินในปที่ผานมา 

 ในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ท่ีผานมาได
ดําเนินการตามแผนงาน  โครงการตางๆท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป  พ.ศ.  2564  เพ่ือประโยชนสุขและ
ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินได  คิดเปนรอยละ  11.354   ซ่ึงถือวาบรรลุวัตถุประสงคของ
การพัฒนาตามแผนงาน โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-25๖5) เปนจํานวนท่ีนอย    จึง
จําเปนตองดําเนินโครงการท่ีสําคัญๆในแตละพ้ืนท่ีตามท่ีประชาชนเสนอมา และดวยองคการบริหารสวนตําบลในเมืองมี
ขอจํากัดในงบประมาณในการดําเนินงาน  จึงไมสามารถนําแผนงาน โครงการมาพัฒนาใหครอบคลุมไดทุกสาขาการ
พัฒนา 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตารางจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ลําดับท่ี สาขาการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

คิดเปนรอยละ จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน 

จํานวนโครงการ
ท่ีปฏิบัติ 

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 659 63 9.559 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา 21 - - 
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 60 4 6.666 
4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม 176 31 17.613 

5 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร
และการปกครอง 

28 9 32.142 

6 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

16 2 12.500 

รวม 960 109 11.354 
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การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในเมืองในแผนพัฒนาทองถ่ินประจาํป พ.ศ. 2564  ท่ีผานมานั้น
สามารถประเมินประสิทธิผลในเชิงคุณภาพ ไดดังนี้ 

1. สาขาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง สามารถบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนารอยละ 9.559 ซ่ึงถือวาเปนการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีนอยเม่ือเทียบกับท่ีมีใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  แตไดมีการนําโครงการท่ีเปนปญหาความเดือดรอนของประชาชนมาดําเนินการเปนหลัก อํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนในการสัญจรไดท่ีดี  การใหบริการคมนาคมท่ีสะดวกสงผลดีตอการคาขาย  การลงทุน  ของ
ประชาชนในเขตตําบลในเมืองทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

2. สาขาการพัฒนาดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
  การพัฒนาดานการพัฒนาพัฒนาแหลงน้ํา ขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดรอยละ  -   เหตุผลเพราะไมยังมีการดําเนินการในยุทธศาสตรนี้ 
 
 3. สาขาการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาดานเศรษฐกิจขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง  สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ไดรอยละ  6.666   ถือเปนการใหบริการประชาชนในระดับท่ีนอยมาก เนื่องจากงบประมาณไปใชในการ
แกไขดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนหลัก  
 

4. สาขาการพัฒนาดานการพัฒนาคนและสังคม 
  การพัฒนาคนและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง มี 8 แนวทางการพัฒนา คือ  

ดานการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหาสังคม 
ดานการสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ 
ดานการบํารุงรักษาศาสนา  ศิลปะ  ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
ดานการศึกษา การสงเสริมตางๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
ดานการรักษาความสงบภายใน  
ดานสาธารณสุข  สงเสริมและปฏิบัติงานตางๆท่ีเก่ียวกับสาธารณสุข ภายในขอบเขตหนาท่ีและอํานาจ

ของ อบต. 
ดานการสงเคราะหประชาชนในดานตางๆ ท้ังผูยากไร เบี้ยยังชีพ การแกปญหาทางสังคม การสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ การพัฒนาสตรี กลุมสตรี    
ดานการเผยแพรขอมูลขาวสารและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆใหประชาชนไดรับทราบ การจัดทําแผนชุมชน การประกวดหมูบานตนแบบการพัฒนากลุม
เครือขายตางๆ เปนตน   
โดยสามารถตอบสนองตอการพัฒนา รอยละ  17.613   ซ่ึงยังอยูในเกณฑท่ีนอยเนื่องจากจํานวนปญหาท่ี

เกิดข้ึนภายในตําบลยังมีอีกมากท่ีตองไดรับการแกไขแตดวยงบประมาณท่ีมีจํากัดประกอบกับโครงการท่ีเสนอไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินนั้นมีจํานวนมาก  จึงยังไมสามารถดําเนินการไดอยางท่ัวถึงสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในบางสวน  ถือเปนการใหบริการประชาชนในระดับหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลในเมืองไดใหความสําคัญ
กับการพัฒนาดานคนและสังคมเพ่ิมข้ึนในการพัฒนาในปตอๆไป 
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 5. สาขาการดานการพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครอง 
  การพัฒนาดานการการพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลใน
เมือง  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดรอยละ 32.142 โดยความเปนจริง องคการบริหารสวนตําบลใน
เมือง  มีการดําเนินการในการการใหบริการประชาชนในระดับท่ีดี  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลในเมืองไดใหความสําคัญ
กับชุมชนในการดานการมีสวนรวมของประชาชน  การจัดการประชาสัมพันธ การดําเนินการออกรับฟงปญหาและความ
ตองการของประชาชนอยางตอเนื่อง การแกไขปญหาความเดือดรอนตางๆ ของประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ
ใหบริการประชาชนในมิติของการจัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ิน  เปนตน  แต
โครงการมิไดปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน อยางชัดเจน  แตปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบางการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรม ก็มิไดใชจายงบประมาณ 
 
 6. สาขาการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  การพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง  
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดรอยละ 12.500 มีการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2564  เก่ียวกับการอนุรักษพันธพืชฯ  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การดําเนินการตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติตางๆ และการปลูกตนไมในพ้ืนท่ีสาธารณะ  เปนตน 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. งบประมาณในการดําเนินงานมีนอยไมเพียงพอในการดําเนินงานและแกไขปญหาของประชาชน 
2. การดําเนินงานลาชาไมทันตอการแกไขปญหาและความเดือดรอนของประชาชน 
3. งบประมาณลาชาทําใหการดําเนินงานไมเหมาะสมกับชวงฤดูกาลและการดําเนินงานของทองถ่ิน 
4. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดานมาชวยในการปฏิบัติงาน 
5. การประสานงานระหวางหนวยงานมีข้ันตอน และระเบียบปฏิบัติ อาจจะไมสามารถตอบสนองตอการ

แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางทันทวงที 
6. จํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนามีจํานวนมากเกินไป จําเปนตองมีการทบทวนรายละเอียด

โครงการใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพ่ือความเหมาะสมในการใชเปนกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาทองถ่ินตอไป 
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สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 หมวด ๖  ขอ 
๒๙   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึง
คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป   
  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤศจกิายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๑.  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหสอดคลองตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕
61-๒๕๖5) และการใชขอมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการให
สอดคลองกับกรอบแนวทางการพัฒนาของหนวยงานดังกลาวขางตน ตลอดจนองคการบริหารสวนตําบลจะตองกําหนด
ประเด็นหลัก นโยบายของการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน และองคประกอบอ่ืนๆ ของหนวยงานใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอีกทางหนึ่งดวย สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ท่ีผานมีผลกระทบท่ีอาจทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเทาท่ีควร  ซ่ึงอาจเปนสวนหนึ่งท่ีทําให
ไมสามารถบริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงานหรือโครงการได อีกท้ังอาจไมเชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการ
นําไปบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปได อันจะทําใหผูบริหารทองถ่ินไมสามารถดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมไดและไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งดวย  ซ่ึง
สวนหนึ่งมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

๑. การขาดขอมูลท่ีเชื่อถือได ในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ  เพ่ือนํามาพิจารณากําหนด
จุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะดําเนินงาน แตถาขณะท่ีมีการวางแผนนั้น หนวยงานอาจจะไดขอมูลท่ีมาจากแหลงท่ี
เชื่อถือไมได จะทําใหการวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงานเปนอยาง
ยิ่งการวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ีจะทํางานในเชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไม
สามารถทําการวางแผนท่ีดีไดเลย ฉะนั้นผูวางแผนจะตองเปนบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่มและเปนคนท่ีมีความกระตือรือรนจะ
ไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนท่ีวางไวไดอยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยาง
ถูกตอง 

๒. การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทําใหการปฏิบัติการ
บางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผนท่ีกําหนดข้ึนอาจจะเปน
แผนท่ีใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเก่ียวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการรวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศ
และการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการจัดการไมจัดงบประมาณคาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผน ไมยอมใช
เวลาใหพอเพียงคิดเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลืองแลวผลของแผนท่ีจะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได 

๓. การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปนอุปสรรคในการนําความคิดริเริ่มและ
แนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยึดหยุนการดําเนินการในบางกรณีบาง ซ่ึงจะนํา
ผลดีมาสูองคการ 

๔. การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในองคการธุรกิจตาง ๆ ท่ัวโลกเปนผลกระทบอยางตอเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฉะนั้นผู
วางแผนไมสามารถยอมรับเรื่องราวตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได อาจจะนําไปสูการตอตานจากประชาชนในพ้ืนท่ีและทัศนคติ
เชนนี้จะสงผลตอกระบวนการวางแผนท่ีเกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 

 
๕. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอก

บางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชน การเกิดโรคระบาด  การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซ่ึง
สิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากไดหลักการพ้ืนฐานใน
การวางแผน 
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 การวางแผนประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน ๔ ประการดวยกัน  คือ 
๑. การวางแผนจะตองสนับสนุนเป าหมายและวัตถุประสงคขององคการ (Contridution to 

PurposeandObjectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนท่ี
กําหนดข้ึนนั้นจะตองเก้ือหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้
เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลท่ีรวมกันในองคการบรรลุตาม
เปาหมายหรือประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ 

๒. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซ่ึงขบวนการจัดการ
ประกอบดวย  การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ 
(Leading) และการควบคุม (Controlling)  การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอนข้ันตอนอ่ืน ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเปนตัว
สนับสนุนใหงานดานอ่ืน ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง 

๓. การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) การวางแผนเปนงานของผูบริหาร
ทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะผูบริหารในระดับท่ีตางกันตางก็มีความ
รับผิดชอบควบคุมใหงานท่ีตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จใหแกสมาชิกในองคกร 

๔. ประสิทธิภาพของแผนงาน   (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของการวางแผน ซ่ึงสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยางประหยัดคุมคา เชน การใชเวลา เงิน 
เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการ หลักการพ้ืนฐาน ๔ ประการนี้นับวามี
สวนสําคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในดานการวางแผนใหองคการประสบความเจริญกาวหนา 
  สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตองดําเนินการปรับปรุงทบทวนใหเปนไปตามแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมาพบวา  โดยสวนใหญการออกรับ
ฟงความคิดเห็นหรือการจัดทําเวทีประชาคมในภาพรวมของตําบลเพ่ือรวบรวมขอมูลนํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน
นั้นประชาชนในพ้ืนท่ีจะใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนสวนมาก สาเหตุหนึ่งพบวามีการใหความรูและ
ความเขาใจจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  สําหรับในปท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลไดมี
การประสานงานกับผูนําทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูนําทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินใหมากข้ึน และมีการกระตุนจากผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีไปยังประชานในพ้ืนท่ีใหเห็นความสําคัญของการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบขอมูลวาเม่ือมีการออกประชาคมหรือรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนแลว โครงการทุกโครงการจะนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงหากไมมี
โครงการหรือกิจกรรมนั้นไมสามารถดําเนินการได อีกท้ังในการรับฟงความคิดเห็นในการจัดทําเวทีประชาคม องคการ
บริหารสวนตําบลไดรายงานผลการดําเนินการในปท่ีผานมาและโครงการของหมูบานบางโครงการท่ีไมอาจดําเนินการได
ท้ังนี้เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณท่ีจะดําเนินการ ดังนั้น  ขอสรุปท่ีไดจากการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น พบวา  โครงการหรือกิจกรรมนั้นมีมากเกินไปไมสอดคลองกับการจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  ท้ังนี้ มีขอจํากัดในเรื่องของวงเงินงบประมาณท่ีจะดําเนินการ เพราะสวนหนึ่งของ
งบประมาณจะนําไปใชในการบริหาราชการในเรื่องอ่ืนๆ ดวย เชน รายจายประจํา รายจายในการดําเนินการ  และ
รายจายเพ่ือการพัฒนา  ดังนั้น  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตองรวมกันวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก
การออกประชาคมหรือดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนวาโครงการนั้นสอดคลองตามแนวทางการพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบล นั้นหรือไม  ประชาชนไดรับผลประโยชนอะไรบางจากโครงการนั้น รวมถึงวงเงินงบประมาณท่ี
จะดําเนินการวาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม  เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหรือไม  และหากโครงการ
นั้นมีความจําเปนจะตองดําเนินการยังมีหนวยงานอ่ืนท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะเสนอโครงการไปบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดไดหรือไม สอดคลองตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารจังหวัด และ
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เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เหลานี้คือขอจํากัดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนําผลกระทบเหลานี้มาวิเคราะหเพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไดเปน
อยางดี 

๒.  ขอสังเกต  ขอเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
จากผลการดําเนินงานในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และไดวิเคราะหผลการพัฒนาในการจัดทํา

แผนพัฒนานั้น มีขอสรุปท่ีไดจากผลกระทบขององคประกอบตางๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแลว ซ่ึงสรุปวาการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น มีประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเนื่องจากแผนพัฒนาทองถ่ินจะเปนเครื่องมือท่ีจะ
ชวยใหองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณาแกไขปญหาตางๆ อยางรอบคอบและใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนว
ทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคการ
บริหารสวนตําบล นํามาตัดสินในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบล  ใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด  และประชาชนไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง  โดยใช
ทรัพยากรทางการบริการอยางเต็มท่ี โดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมีขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความครบถวนและถูกตองนํามาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแลว มีดังนี้ 

๑) การกําหนดประเด็นปญหาท่ีมาจากประชาชนผูรับบริการและมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 
 ๒)  การรับฟงความคิดเห็น  เปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน
ผูรับบริการ 
 ๓)  มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา  เปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแกปญหาใหกับประชาชน
ผูรับบริการท่ีมีท้ังมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมท้ังเปดกวางใหสาธารณชนไดรับทราบและมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ 
 ๔)  ความรวดเร็วในการแกปญหา  เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา  การใหความสําคัญและการ
กําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหาจากมาตรการท่ีผูบริหาร
โครงการนํามาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ  และความสอดคลองกับปญหาหลัก 
 ๕)  ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย  เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของผูรับบริการใน
การแกไขปญหาท่ีประสบอยู  อาทิ  คํารองเรียน  ขอรองทุกข  ใหแกไขปญหาเพ่ือสนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตาม
โครงการท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ  หรือไดรับความเสียหายจากการดําเนินโครงการซ่ึงจะเปนตัวชี้วัด
ความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการของประชากรเปาหมาย 
 6)  ถึงแมความตองการในการเสนอปญหาหรือโครงการตางๆของประชาชนมีจํานวนโครงการท่ียังมากเกิน
งบประมาณและความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลจะสามารถตอบสนองไดภายในระยะเวลาของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  แตก็มีการนําโครงการท่ียังไมจําเปนหรือท่ีไดดําเนินการไปแลวออกจากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565)  โดยการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  หากโครงการนั้นมีความตองการท่ีจําเปนเรงดวนองคการบริหารสวนตําบลก็
ยังสามารถดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของในการเพ่ิมเติมโครงการตางๆ นั้นเขามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินได 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลในเมือง 

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (รอบเมษายน) 

************************************* 

 

  ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในเมือง  ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (รอบเมษายน) และไดสรุปผลการติดตาม
และประเมินผล  พรอมท้ังเสนอผลการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลในเมือง เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 ขอ ๓๐ (๕) องคการบริหารสวนตําบลในเมือง  จึงประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  (รอบเมษายน)  รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี    8    เดือน    เมษายน    พ.ศ. ๒๕63 
 
                                                                
 

( นายบรรเจิด  สอพิมาย ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
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