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บทน า 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
และอ านาจหน้าที่   มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
และอ านาจหน้าที่ต่างๆเพ่ิมมากข้ึน  ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสังคม  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน 
 
  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
และท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญมาก เพราะจะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 
  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นดีอย่างไรก็ตาม  ถ้าหากไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้นทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและติดตามแผนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          
          องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
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วิสัยทัศน ์

 
“เป็นองคก์รหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  พัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
 

1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  การสาธารณูปโภคต่างๆ 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย  พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
3. ส่งเสริมการศึกษา  บ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม   
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  สตรี   คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข   และด้านนันทนาการ 
6. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  พัฒนาการเมืองการปกครอง 
7. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว  รวมถึงการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่ง

ปฏิกูล 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า   มีความสะดวก  รวดเร็ว  และการสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
2. ประชาชนมีอาชีพ  และการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
3. ประชาชนมีการศึกษา   ส่งเสริมการด าเนินการด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
4. การสังคมสงเคราะห์  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี   คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
5. พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงโดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการ

ต่างๆ 
6. พัฒนาการเมือง การบริหาร  การปกครอง และการพัฒนาองค์กรในแนวทางการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
7. พัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) 

……………………………………………………. 
1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. 1. แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม 
   1. 2. แนวทางการพัฒนาการไฟฟ้า 
   1. 3. แนวทางการพัฒนาการประปา 
   1. 4. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
 
2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาแหล่งน้ า 
   2. 1. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ การเกษตร 
 
3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   3. 1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   3. 2. แนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 
   3. 3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคนและสังคม 
   4. 1. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา สังคม 
   4. 2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
   4. 3. แนวทางการพัฒนาบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   4. 4. แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา 
   4. 5. แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบภายใน 
   4. 6. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   4. 7. แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ 
   4. 8. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 
 
5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง 
   5. 1. แนวทางการพัฒนาองค์กร  บุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี 
 
6  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
   6. 1. แนวทางการพัฒนาการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัต ิ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

ครั้งที่  1  ตรวจติดตามประเมินผล  ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี โดยการตรวจสอบการปฏิบัติในรอบ  6  เดือน   
            ระหว่าง  วันที่  1  ตุลาคม – 31  มีนาคม  ของปีถัดไป 
 
ครั้งที่  2  ตรวจติดตามประเมินผล  ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี โดยการตรวจสอบการปฏิบัติในรอบ  6  เดือน  
            ระหว่าง  วันที่  1  เมษายน – 30  กันยายน  ของปี 
 
ครั้งที่ 3  การประเมิน 
 1. การประเมินผลหลังโครงการเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ความคุ้มค่า  
             ของโครงการ ผลกระทบของโครงการและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามโครงการ 
 2. การประเมินโครงการของแผนพัฒนา 
  - การประเมินด้านยุทธศาสตร์ 
  - ประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา 
  - รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น    

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการตรวจ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน 
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การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและ

รายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน ไม่มีการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.มีคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
2. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
4. มีการก าหนดเปา้หมายของการพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพัฒนา   
6. มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
7. มีการก าหนดรปูแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
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สรุปผลการพฒันาทอ้งถิน่ในปีที่ผ่านมา 
 ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ผ่านมาได้
ด าเนินการตามแผนงาน  โครงการต่างๆที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี  พ.ศ.  2564  เพ่ือประโยชน์สุขและ
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้  คิดเป็นร้อยละ  11.354   ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาตามแผนงาน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-25๖5) เป็นจ านวนที่น้อย    จึง
จ าเป็นต้องด าเนินโครงการที่ส าคัญๆในแต่ละพ้ืนที่ตามที่ประชาชนเสนอมา และด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองมี
ข้อจ ากัดในงบประมาณในการด าเนินงาน  จึงไม่สามารถน าแผนงาน โครงการมาพัฒนาให้ครอบคลุมได้ทุกสาขาการ
พัฒนา 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ตารางจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ล าดับที่ สาขาการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ปฏิบัติ 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 659 63 9.559 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 21 - - 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 60 4 6.666 
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 176 31 17.613 

5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
และการปกครอง 

28 9 32.142 

6 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16 2 12.500 

รวม 960 109 11.354 
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การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2564  ที่ผ่านมานั้น
สามารถประเมินประสิทธิผลในเชิงคุณภาพ ได้ดังนี้ 

1. สาขาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาร้อยละ 9.559 ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่นอ้ยเมื่อเทียบกับที่มีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  แต่ได้มีการน าโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาด าเนินการเป็นหลัก อ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรได้ที่ดี  การให้บริการคมนาคมที่สะดวกส่งผลดีต่อการค้าขาย  การลงทุน  ของ
ประชาชนในเขตต าบลในเมืองท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

2. สาขาการพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
  การพัฒนาด้านการพัฒนาพัฒนาแหล่งน้ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ร้อยละ  -   เหตุผลเพราะไมย่ังมีการด าเนินการในยุทธศาสตร์นี้ 
 
 3. สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ได้ร้อยละ  6.666   ถือเป็นการให้บริการประชาชนในระดับทีน่้อยมาก เนื่องจากงบประมาณไปใช้ในการ
แก้ไขด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก  
 

4. สาขาการพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
  การพัฒนาคนและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง มี 8 แนวทางการพัฒนา คือ  

ด้านการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
ด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
ด้านการบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปะ  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
ด้านการศึกษา การส่งเสริมต่างๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา 
ด้านการรักษาความสงบภายใน  
ด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมและปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับสาธารณสุข ภายในขอบเขตหน้าที่และอ านาจ

ของ อบต. 
ด้านการสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งผู้ยากไร้ เบี้ยยังชีพ การแก้ปัญหาทางสังคม การส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาสตรี กลุ่มสตรี    
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ การจัดท าแผนชุมชน การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนากลุ่ม
เครือข่ายต่างๆ เป็นต้น   
โดยสามารถตอบสนองต่อการพัฒนา ร้อยละ  17.613   ซ่ึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยเนื่องจากจ านวนปัญหาที่

เกิดขึ้นภายในต าบลยังมีอีกมากที่ต้องได้รับการแก้ไขแต่ด้วยงบประมาณที่มีจ ากัดประกอบกับโครงการที่เสนอไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีจ านวนมาก  จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในบางส่วน  ถือเป็นการให้บริการประชาชนในระดับหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาด้านคนและสังคมเพ่ิมข้ึนในการพัฒนาในปีต่อๆไป 
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 5. สาขาการด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครอง 
  การพัฒนาด้านการการพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เมือง  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ร้อยละ 32.142 โดยความเป็นจริง องค์การบริหารส่วนต าบลใน
เมือง  มีการด าเนินการในการการให้บริการประชาชนในระดับที่ดี  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้ให้ความส าคัญ
กับชุมชนในการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  การจัดการประชาสัมพันธ์ การด าเนินการออกรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการประชาชนในมิติของการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น  แต่
โครงการมิได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างชัดเจน  แตป่รากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบางการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรม ก็มิได้ใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 6. สาขาการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ร้อยละ 12.500 มีการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564  เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์พืชฯ  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การด าเนินการตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติต่างๆ และการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะ  เป็นต้น 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. งบประมาณในการด าเนินงานมีน้อยไม่เพียงพอในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาของประชาชน 
2. การด าเนินงานล่าช้าไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน 
3. งบประมาณล่าช้าท าให้การด าเนินงานไม่เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลและการด าเนินงานของท้องถิ่น 
4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาช่วยในการปฏิบัติงาน 
5. การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติ อาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
6. จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนามีจ านวนมากเกินไป จ าเป็นต้องมีการทบทวนรายละเอียด

โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือความเหมาะสมในการใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 หน้า 10 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 หมวด ๖  ข้อ 
๒๙   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕
61-๒๕๖5) และการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องก าหนด
ประเด็นหลัก นโยบายของการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ผ่านมีผลกระทบที่อาจท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร  ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
ไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการได้ อีกทั้งอาจไม่เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการ
น าไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ อันจะท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมได้และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่ง
ส่วนหนึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑. การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนด
จุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น หน่วยงานอาจจะได้ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่
เชื่อถือไม่ได้ จะท าให้การวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแผนงานเป็นอย่าง
ยิ่งการวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เขาจะไม่
สามารถท าการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะ
ได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการด าเนินงานตามแผนอย่าง
ถูกต้อง 

๒. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะท าให้การปฏิบัติการ
บางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่ก าหนดขึ้นอาจจะเป็น
แผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศ
และการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอในการวางแผน ไม่ยอมใช้
เวลาให้พอเพียงคิดเพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

๓. การด าเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิดริเริ่มและ
แนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีการยึดหยุ่นการด าเนินการในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะน า
ผลดีมาสู่องค์การ 

๔. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในองค์การธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฉะนั้นผู้
วางแผนไม่สามารถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจจะน าไปสู่การต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่และทัศนคติ
เช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผนที่เกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 

 
๕. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัยภายนอก

บางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น การเกิดโรคระบาด  การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนประสบปัญหายุ่งยากได้หลักการพ้ืนฐานใน
การวางแผน 
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 การวางแผนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๔ ประการด้วยกัน  คือ 
๑. การวางแผนจะต้องสนับสนุนเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ (Contridution to 

PurposeandObjectives) ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญว่าเป้าหมายของแผนทุกแผนที่
ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอ านวยความสะดวกให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้
เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันในองค์การบรรลุตาม
เป้าหมายหรือประสบความส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกอย่างจริงใจ 

๒. การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งขบวนการจัดการ
ประกอบด้วย  การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ 
(Leading) และการควบคุม (Controlling)  การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเป็นตัว
สนับสนุนให้งานด้านอ่ืน ๆ ด าเนินไปด้วยความสอดคล้อง 

๓. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงานของผู้บริหาร
ทุกระดับที่จะต้องท าแล้วแต่ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะผู้บริหารในระดับที่ต่างกันต่างก็มีความ
รับผิดชอบควบคุมให้งานที่ตนกระท าอยู่ให้ประสบความส าเร็จให้แก่สมาชิกในองค์กร 

๔. ประสิทธิภาพของแผนงาน   (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ
ของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัดคุ้มค่า เช่น การใช้เวลา เงิน 
เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์การ  หลักการพ้ืนฐาน ๔ ประการนี้นับว่ามี
ส่วนส าคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด้านการวางแผนให้องค์การประสบความเจริญก้าวหน้า 
  ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องด าเนินการปรับปรุงทบทวนให้เป็นไปตามแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่า  โดยส่วนใหญ่การออกรับ
ฟังความคิดเห็นหรือการจัดท าเวทีประชาคมในภาพรวมของต าบลเพ่ือรวบรวมข้อมูลน ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
นั้นประชาชนในพื้นท่ีจะให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นส่วนมาก สาเหตุหนึ่งพบว่ามีการให้ความรู้และ
ความเข้าใจจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มี
การประสานงานกับผู้น าท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้น าท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น และมีการกระตุ้นจากผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ไปยังประชานในพ้ืนที่ให้เห็นความส าคัญของการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลว่าเมื่อมีการออกประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนแล้ว โครงการทุกโครงการจะน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งหากไม่มี
โครงการหรือกิจกรรมนั้นไม่สามารถด าเนินการได้ อีกทั้งในการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท าเวทีประชาคม องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้รายงานผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมาและโครงการของหมู่บ้านบางโครงการที่ไม่อาจด าเนินการได้
ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณที่จะด าเนินการ ดังนั้น  ข้อสรุปที่ได้จากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น พบว่า  โครงการหรือกิจกรรมนั้นมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ทั้งนี้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของวงเงินงบประมาณที่จะด าเนินการ เพราะส่วนหนึ่งของ
งบประมาณจะน าไปใช้ในการบริหาราชการในเรื่องอ่ืนๆ ด้วย เช่น รายจ่ายประจ า รายจ่ายในการด าเนินการ  และ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา  ดังนั้น  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การออกประชาคมหรือดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าโครงการนั้นสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้นหรือไม่  ประชาชนได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการนั้น รวมถึงวงเงินงบประมาณที่
จะด าเนินการว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่  เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่  และหากโครงการ
นั้นมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการยังมีหน่วยงานอ่ืนที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอโครงการไปบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หรือไม่ สอดคล้องตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารจังหวัด และ
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เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เหล่านี้คือข้อจ ากัดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าผลกระทบเหล่านี้มาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี 

๒.  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
จากผลการด าเนินงานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้วิเคราะห์ผลการพัฒนาในการจัดท า

แผนพัฒนานั้น มีข้อสรุปที่ได้จากผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ซึ่งสรุปว่าการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนว
ทางการด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล น ามาตัดสินในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง   โดยใช้
ทรัพยากรทางการบริการอย่างเต็มที่ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและถูกต้องน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีดังนี้ 

๑) การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
 ๒)  การรับฟังความคิดเห็น  เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ผู้รับบริการ 
 ๓)  มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 
 ๔)  ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  การให้ความส าคัญและการ
ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหาจากมาตรการที่ผู้บริหาร
โครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ  และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
 ๕)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการใน
การแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่  อาทิ  ค าร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์  ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  หรือได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัด
ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 
 6)  ถึงแม้ความต้องการในการเสนอปัญหาหรือโครงการต่างๆของประชาชนมีจ านวนโครงการที่ยังมากเกิน
งบประมาณและความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถตอบสนองได้ภายในระยะเวลาของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  แต่ก็มีการน าโครงการที่ยังไม่จ าเป็นหรือที่ได้ด าเนินการไปแล้วออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565)  โดยการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  หากโครงการนั้นมีความต้องการที่จ าเป็นเร่งด่วนองค์การบริหารส่วนต าบลก็
ยังสามารถด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องในการเพ่ิมเติมโครงการต่างๆ นั้นเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 


