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การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

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

 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือในป$จจุบัน เรียกว�า 
“แผนยุทธศาสตร�” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร�ที่ได�กําหนดไว�ได�โดยจะ ปรากฏในรูปแบบ
ของรายงานในทุกช�วงของแผนยุทธศาสตร� โดยข�อมูลที่ได�จะถูกส�งไปยัง “หน�วยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E  
Unit (Monitoring  And  Evaluation  Unit)  ซ่ึงได�แก� “องค�การบริหารส�วนจังหวัด” ท่ีจะเปGนศูนย�กลางในการ
เก็บรวบรวมข�อมูลที่ได�จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปGนศูนย�กลางในการวิเคราะห�ข�อมูลใน
ภาพรวมของจังหวัด นอกจากน้ียังทําหน�าที่เปGน “ระบบสัญญาณเตือนภัยล�วงหน�า” (Early  Warning  System)   
ว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแผนยุทธศาสตร�ที่ดีหรือไม�อย�างไร องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถดําเนินการได�
ตามแผนที่กําหนดไว�เพียงใด  การดําเนินการตามแผนที่เกิดข้ึนเปGนอย�างไร เพื่อประโยชน�ต�อการปรับปรุงให�ผล
บรรลุผลได�ในทุกช�วงของแผนต�อไปในอนาคต 
 

องค�ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
 ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท�องถ่ินคร้ังน้ี ประกอบไปด�วยองค�ประกอบ 3  
ส�วนหลัก คือ ส�วนของป$จจัยนําเข�า (Input) ส�วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส�วนของการประเมินผล
ลัพธ� (Output, Goal) ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได� ดังนี้ 
  1. ส วนป!จจัยนําเข%า (Input) คือ ป$จจัยท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�อง “มี” เพื่อนําเข�าสู�
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อันได�แก� แผนยุทธศาสตร� ผู�ประเมิน ผู�ถูก
ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซ่ึงแผนยุทธศาสตร�ของท�องถ่ินที่มีอยู�แล�วจะถูกส�งเข�าสู�องค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด ซ่ึงเปGน หน�วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเปGนการรวบรวมฐาน ข�อมูลขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินทั้งจังหวัดไว�โดยบทบาทของ M&E UNIT ต�อป$จจัยนําเข�าก็คือ การเปGนผู�วิเคราะห�แผนยุทธศาสตร�      
ซ่ึงเครื่องมือที่ใช�ในการประเมินแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยตนเองครั้งนี้ ได�แก� แบบรายงาน
แบบท่ี 1 แบบช�วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เปGนการทบทวนว�าการจัดทําแผน
ได�ใช�กระบวนการครบทุกข้ันตอนหรือ อย�างไร 
    2. ส วนของกระบวนการติดตาม  (Process) คือ ช�วงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�ของ
ท�องถ่ิน ท้ังในระดับองค�การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล และองค�การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงได�กําหนดเปGนการติดตาม
รายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)  ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน) 
และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต�ละปe โดยการติดตามดังกล�าว เปGนการติดตามผลข้ันกลาง (IR หรือ 
Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร�ว�าเปGนไปตามแผนยุทธศาสตร�ของท�องถ่ินที่ได�กําหนดไว�หรือไม�        
ในรูปแบบของการรายงานเข�าสู�ส�วนกลาง โดยมีองค�การบริหารส�วนจังหวัด เปGนหน�วยในการประสานแผนท�องถ่ินใน
ระดับจังหวัด ซ่ึงในการติดตามในข้ันตอนนี้เปGนช�วงที่ทําให�ทราบว�า แผนยุทธศาสตร�ที่ได�กําหนดไว�ดีหรือไม� สามารถ
วัดได�จริงหรือเปล�า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช�วงของแผนยังสามารถเปGน “สัญญาณเตือนภัยล�วงหน�า” (Early  
Warning  System) ว�าแผนยุทธศาสตร�ที่ได�กําหนดไว�สามารถไปตามเปgาหมายที่ตั้งไว�ได�หรือไม� เพ่ือให�บุคลากรที่
เก่ียวข�องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสู�การบรรลุแผนที่กําหนดไว�ได� 
ซ่ึงการรวบรวมข�อมูลในรูปแบบรายงานสู� M&E Unit หรือองค�การบริหารส�วนจังหวัดน้ี โดยการติดตามคร้ังนี้ 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการติดตามผลการดําเนินงานได�แก�   
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แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงประกอบด�วยการติดตามการ
ดําเนินการของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช�จ�ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่
ได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนป$ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 3. ส วนของการประเมินผลลัพธ� (Output, Goal)  เปGนการติดตามผลช�วงสุดท�ายหรืออาจถูกเรียกว�า 
“การประเมินแผนยุทธศาสตร�” ซ่ึงจะได�แสดงให�เห็นว�าเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร�   ที่ผ�านมาใน
แต�ละปe ผลท่ีเกิดข้ึนเปGนไปตามเปgาหมายที่ได�กําหนดไว�หรือไม� รวมท้ังจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร�
ไปสู� M&E UNIT ระดับจังหวัด เพื่อเปGนหน�วยในการรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห�ข�อมูล เพื่อเปGนประโยชน�สําหรับ
บุคลากร หน�วยงาน และองค�กรที่เก่ียวข�องได� และเปGนหลักฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร�ของท�องถ่ินในแผน
ต�อไปในอนาคต โดยเคร่ืองมือท่ีใช�ในการประเมินผลลัพธ� ได�แก�  

1. แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�   
2. แบบรายงานแบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องต�อผลการดําเนินงานของ  

เทศบาลในภาพรวม 
3. แบบรายงานแบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�องต�อการดําเนินงาน 

ในแต�ละยุทธศาสตร� 
 

องค�กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินการประกอบด�วย 

1. ผู�แทนสมาชิกสภาเทศบาล ทีคั่ดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
2. ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
3. ผู�แทนหน�วยงานที่เก่ียวข�องที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
4. หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
5. ผู�ทรงคุณวุฒิที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

 

เทศบาลตําบลปรุใหญ� ได�ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข�อ 28 จึงแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลปรุใหญ� ประกอบด�วย 

 

1.  นางเพ็ญพยงค�  ประสงค�หิงษ�  รองประธานสภาเทศบาล กรรมการ 
2.  นายวิสูตร  ตาลพลกรัง   สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
3.  นายอุดม  สินปรุ    สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
4.  นายศักด์ิรพี  ประสงค�หิงษ�  ผู�แทนประชาคมตําบล กรรมการ 
5.  นายวิษณุ  ตาลพลกรัง   ผู�แทนประชาคมตําบล กรรมการ 
6.  นางสาวสมพิศ  ชอบโนนลาว  ผู�แทนหน�วยงาน  กรรมการ 
7.  นางจําลอง  ต้ังชูวงศ�                          ผู�แทนหน�วยงาน  กรรมการ 
8.  นายสําราญ  อาจปร ุ   ผู�ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9.  นายวิญqู  ทองเงิน   ผู�ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10.ผู�อํานวยการกองช�าง       กรรมการ 
11.หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล             กรรมการ/เลขานุการ 
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อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมี ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน 

เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย�างน�อยปeละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปe ทั้งปeให�ปsด
ประกาศโดยเปsดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

(4) แต�งต้ังคณะอนุกรรมกาหรือคณะทํางานเพื่อช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

ความเป,นระบบของการตดิตามและประเมินผล 
 จากองค�ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ข�างต�น 
สามารถแสดงให�เห็นถึงความเปGนระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได� 2 ระดับใหญ� คือ ระดับองค�การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) ซ่ึงจะเปGน M&E  UNIT  
ระดับจังหวัด  และระดับเทศบาล  องค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) ซ่ึงจะมีหน�วยติดตามและประเมินด�วยตนเอง 
Self  Assesstment  unit เพ่ือทําการเก็บรวบรวมข�อมูลและส�งข�อมูลให�กับ M&E  UNIT ขององค�การบริหารส�วน 
จังหวัด ท้ังน้ีองค�การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) จะต�องมีบทบาทนักวิเคราะห�โครงการ (Project Analyst)  และ     
3  บทบาทการเปGนผู�เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร� (Strategic  Linkage) 
 

หน%าที่ของหน วยติดตาม และประเมินผล (M&E   UNIT) 
 จากระบบดังกล�าว จะเปGนว�า  หน�วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E UNIT มี 2 ระดับ คือ ระดับบน
หรือ ระดับจังหวัด และระดับล�าง หรือระดับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ทั้งนี้ หน�วยติดตามและประเมินผลจะมี
หน�าที่หลักๆ ด�วยกัน 3 ประการ คือ 
 1) หน%าที่ในการจัดทําฐานข%อมูล (Database)  ซ่ึงมีหน�าท่ีในการรวบรวมข�อมูลที่เก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามแผนงานต�างๆ โดย 
 - ในระดับล าง  ซ่ึงได�แก�  อบต. และเทศบาล  หน�วยติดตามและประเมินผลควรมีหน�าท่ีโดยตรงในการ
เก็บและรวบรวมข�อมูลในเรื่องของการดําเนินงานของโครงการต�างๆ และการดําเนินงานตามแผนงานที่ได�มีการระบุ
เอาไว�  ตามแบบรายงานที่กําหนด แล�วจัดทําเปGนรายงานภายในเพ่ือให�องค�กรของตนเองได�รับรู� รับทราบถึงระดับ
ความสําเร็จของแผนงาน เพ่ือใช�ประกอบการติดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น หน�วยติดตามและประเมินผลในระดับ
น้ีก็ควรจะมีหน�าที่ในการส�งต�อข�อมูลไปยังหน�วยติดตามและประเมินผลในระดับบน เพ่ือใช�ประโยชน�ต�อไปด�วย 
 - ในระดับบน  คือ อบจ. หน�วยติดตามและประเมินผล  จะเปGนผู�เก็บรวบรวมข�อมูลของหน�วยติดตาม
และประเมินผลในระดับล�างเข�าไว�ด�วยกัน และจัดทําฐานข�อมูลท่ีรวมศูนย� ณ จุดๆ เดียว นอกจากน้ัน ก็ควรจะทํา
เปGนรายงานข�อมูลในภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัดเพื่อแจกจ�ายทั้งหน�วยงานภายใน และ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในระดับล�างลงไป เพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจในอนาคต 
 2) หน%าที่ในการวิเคราะห�โครงการและตรวจสอบความถูกต%อง (Project analysis and  
validation)  เม่ือได�มีการรวบรวมข�อมูลแล�ว การวิเคราะห�ข�อมูลก็เปGนหน�าที่ต�อมาโดยการวิเคราะห�ข�อมูลน้ีโดย 
 - ในระดับล าง  หน�วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห�ข�อมูลของตนเองในเรื่องท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของโครงการและการดําเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว�าได�ดําเนินงานตามแผนงานทิศทาง
ของโครงการว�าได�ดําเนินการไปตามเปgาหมายหรือแผนงานที่ระบุไว�หรือไม� แล�วจัดทําเปGนรายงานเพ่ือการรับรู�เปGน
การภายในนอกจากนั้นยังจัดส�งรายงานฉบับดังกล�าวไปยังหน�วยติดตามและประเมินผลในระดับบนด�วย 
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 - ในระดับบน  หน�วยติดตามและประเมินผลจะมีหน�าที่ในการวิเคราะห�ตนเองและรวบรวมรายงานการ
วิเคราะห�โครงการจากหน�วยติดตามและประเมินผลในระดับล�างเพ่ือวิเคราะห�ถึงความเชื่อมโยงของแต�ละองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน และวิเคราะห�ถึงการดําเนินงานทั้งหมดในระดับยุทธศาสตร�ภาพรวมทําการตรวจสอบความ
ถูกต�องของข�อมูลและรายงานวิเคราะห�ของหน�วยติดตามและประเมินผลในระดับล�างโดยหน�วยติดตามและ
ประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพื้นที่ไปตรวจสอบหรือเลือกตรวจสอบหน�วยติดตามและประเมินในระดับล�าง
เปGนจุดๆ นอกจากนี้ หน�วยติดตามและประเมินผลยังควรทําหน�าที่เปGนผู�ให�คําแนะนําหน�วยติดตามและประเมินผลใน
ระดับล�างท่ีอาจจะยังไม�มีความสามารถในการทําหน�าท่ีติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากนัก  

 3)  หน%าที่ในการเช่ือมโยงกลยุทธ�  (Strategic  Linkage)  ลักษณะหน�าท่ีในส�วนนี้จะเปGนการ
ประสานกันทั้งในระดับล�างและระดับบนจะเก่ียวข�องกับการประสานงานและการจัดการประชุมของผู�ที่เก่ียวข�องใน
การทํางานเพื่อให�รับรู�ถึงสถานการณ� และความเปGนไปของโครงการและการดําเนินงานตามแผนงานว�า ควรจะมีการ
แก�ไขและควรดําเนินการเพิ่มเติมในเร่ืองใด นอกจากนั้น หน�วยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวนงานท่ีได�ทํามา
ในช�วงก�อนหน�าโดยการจัดทําในรูปของรายงานประจําปe 
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แผนยุทธศาสตร�การพฒันาระยะ  5  ปB  (2554-2558) 
ของเทศบาลตําบลปรใุหญ  

..................................... 
 
1. วิสัยทัศน� Vision ของเทศบาลตําบลปรุใหญ   
 

“ประตูสู�อีสาน  บริการเลิศล้ํา  ลํานํ้าธรรมชาติ  พ้ืนที่ราบเกษตรกรรม  ชั้นนําสนามซีเกมส�” 
 

2. พันธกิจ (MISSION) ของเทศบาลตําบลปรุใหญ  จึงกําหนดพันธกิจไว%ดังนี้ 
   พันธกิจที่ 1   พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให�ได�มาตรฐานและท่ัวถึง  
   พันธกิจที่ 2   พัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู�สูงอายุ และคนด�อยโอกาส 
   พันธกิจที่ 3   ส�งเสริมและสนับสนุนด�านการศึกษาแก�เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให�พัฒนาการเรียนรู� 
                     ตลอดเวลา  
  พันธกิจที่ 4    จัดให�มีการปgองกันและระงับโรคติดต�อและและพัฒนาการบริการด�านสาธารณสุขให�ครอบคลุม 

          และทั่วถึง 
  พันธกิจที่ 5   ส�งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
  พันธกิจที่ 6   ส�งเสริมเศรษฐกิจ  พัฒนากลุ�มอาชีพ ให�ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  พันธกิจที่ 7   ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิป$ญญาท�องถ่ิน 
  พันธกิจที่ 8   ยึดหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) 
   

3. จุดมุ งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
 หมายถึง  การระบุสภาพการให�สําเร็จ (ทาํเพ่ือให�เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน�) เทศบาลตําบลปรุใหญ�ได�
กําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาไว�ดังนี้ 

1. การคมนาคมขนส�งทางบก  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย ทั่วถึง  
รองรับการขยายตัวของชุมชน 

2. ส�งเสริมการศึกษาให�เปGนการศึกษาตลอดชีวิต 
3. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิป$ญญาท�องถ่ินดํารงอยู�คู�ท�องถ่ิน 
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายได�ที่เพียงพอต�อการดํารงชีวติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ประชาชนมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 
6.  เศรษฐกิจในชุมชนได�รับการส�งเสริมให�มีความเข�มแข็ง ประชาชนมีอาชพีและรายได�เพียงพอ ยกระดับ 

ความเปGนอยู�ให�ดีข้ึนและสามารถพ่ึงตนเองได�อย�างย่ังยืน 
7.  การบริหารจัดการท�องถ่ิน ใช�หลัก ความโปร�งใส  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความมีส�วนร�วม      

หลักความรับผิดชอบ  และความคุ�มค�า 
8.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ�วนหน�า 
9. ประชาชนอุ�นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
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        10. เทศบาลมีความเข�มแข็งในทุกๆ ด�าน 

11. การบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมดี ไม�มีมลพิษ  มีระบบการจัดการทรัพยากรท่ีเกิดประโยชน�สูงสุดต�อท�องถ่ิน 
12. พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวใหม�แบบบูรณาการ 
13. ประชาชนได�รับการบริการอย�างสะดวก รวดเร็ว และเปGนธรรม 

 

ยุทธศาสตร�และแนวทางการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร�การพฒันา (พ.ศ. 2554-2558) 
ยุทธศาสตร�ที่  1.  ยุทธศาสตร�ด%านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  
  แนวทางการพัฒนา 
  1.1  การปgองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางนํ้า 
  1.2  เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  ในด�านความม่ันคงและความปลอดภัย  โดยส�งเสริมและ
สนับสนุนตํารวจบ�าน/อปพร.  ให�ทํางานอย�างมีคุณภาพ 
  1.3  สร�างความม่ันใจและความสบายใจให�กับประชาชนด�านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

ยุทธศาสตร�ที่  2.  ยุทธศาสตร�โครงสร%างพ้ืนฐาน  
  แนวทางการพัฒนา 
  2.1  จัดระบบฐานข�อมูลสารสนเทศการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  2.2  บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานสามพ่ีน�องท�องถ่ิน (อบจ./เทศบาล/อบต.) เพ่ือลด
ความทับซ�อนของพื้นที่และเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน 
  2.3  ส�งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก�อสร�างฝาย ทํานบก้ันนํ้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล�งน้ํา  
คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใช�ประโยชน� 
  2.4  การจัดให�มีและบํารุงรักษาโครงสร�างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถ่ิน 

   2.5  ส�งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกกําลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน  
  2.6  การผังเมืองรวมของท�องถ่ินและการผังเมืองรวมจังหวัด 

   2.7  ซ�อมบํารุงปรังปรุงเครื่องมือ เคร่ืองจักรกล       

ยุทธศาสตร�ที่  3.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล%อม  
  แนวทางการพัฒนา 
  3.1  บูรณาการการบริหารจัดการดิน นํ้า ป}า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส�วนร�วมของ 3 ภาคีทุกเรื่อง  
ได�แก� ภาคีหน�วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน 
           3.2  ส�งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส�งเสริมการสร�างความร�มรื่นสองข�างทาง เช�น          
หน�าโรงเรียน ชุมชน ปรังปรุงภูมิทัศน�ภายในจังหวัด 
  3.3  ส�งเสริมให�มีการบริหารจัดการลุ�มน้ําย�อย โดยภาคีความร�วมมือของชุมชน 
  3.4   รณรงค�การแก�ไขป$ญหาภาวะโลกร�อน/ส�งเสริมการประหยัดพลังงาน 
  3.5  ส�งเสริมภูมิป$ญญาท�องถ่ิน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมชุมชุน 
  3.6  ประสานความร�วมมือ เพ่ือแก�ป$ญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 
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  3.7  การปรับปรุงและพัฒนาส�งเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด 
  3.8  ปรับปรุงคุณภาพสายนํ้า ลําคลองและสายน้ําหลักท้ัง 9 สาย ของจังหวัดนครราชสีมา 
  3.9  ส�งเสริมการเฝgาระวังภาวะนํ้าท�วม นํ้าแล�ง นํ้าเค็ม โดยชุมชน 
  3.10 สนับสนุนให�มีการจัดทําข�อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใช�เคร่ือง paramotor และเทคโนโลยี
สํารวจระยะไกลเพ่ือปgองกันการบุกรุกป}าไม� เปGนการอนุรักษ�ทรัพยากรป}าไม�และแหล�งนํ้า  

ยุทธศาสตร�ที่ 4.  ยุทธศาสตร�การกีฬาและนันทนาการ  
  แนวทางการพัฒนา 
  4.1  ส�งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเปGนเลิศ และเปGนอาชีพสนับสนุนกีฬาพ้ืนบ�าน 
  4.2  ส�งเสริมจัดการแข�งขันกีฬาเพื่อสร�างความสมานฉันท�ระหว�างองค�กรต�าง ๆ 

4.3  ส�งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให�เปGนตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการ
กีฬา 
  4.4  ส�งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแก�ป$ญหายาเสพติดและใช�เวลา
ว�างให�เกิดประโยชน� 
  4.5  ประสานความร�วมมือชมรม/สมาคมต�าง ๆ เพื่อจัดการแข�งขัน ณ สนามกีฬาซีเกมส� 
  4.6 จัดให�มีการประกวดการแสดงของศิลปsนท�องถ่ินพ้ืนบ�าน เช�น ลิเก เพลงโคราช และการแข�งขัน
ทางดนตรี เพ่ือยกระดับสู�มืออาชพี 
  4.7  เสนอเปGนตัวแทนการจัดการแข�งขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการกีฬา 

   4.8  ส�งเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด  

ยุทธศาสตร�ที่  5.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด%านการศึกษา  
  แนวทางการพัฒนา 
  5.1  ส�งเสริมการกระจายอํานาจและการถ�ายโอนภารกิจทางด�านการศึกษาให�เปGนไปตามความ
สมัครใจและความพร�อมของสถานศึกษานั้น ๆ 
  5.2  ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก�อนวัย
เรียน ประถม มัธยมและระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย�การ
เรียนรู�ชุมชน/ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
  5.3  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
  5.4  ส�งเสริมให�มีโรงเรียนต�นแบบความเปGนเลิศในแต�ละสาขา 
  5.5  ส�งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด�านการศึกษาให�ได�มาตรฐานและมีความเปGนเลิศ 
           5.6  ส�งเสริมสนับสนุนให�สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู� 
  5.7  จัดให�มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับนโยบาย
การศึกษาของ อบจ. โดยให�มีความร�วมมือของผู�บริหารการศึกษาทั้งที่สังกัด อบจ.และกระทรวงศึกษาธิการและอ่ืน ๆ 

   5.8  จัดการศึกษาโดยเน�นคุณธรรมนําสู�สัมมาชีพ  
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ยุทธศาสตร�ที่  6.  ยุทธศาสตร�ส งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  
   แนวทางการพัฒนา 

   6.1  ส�งเสริมให�จัดพระสงฆ�เปGนศูนย�ส�งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท�องถ่ิน 
  6.2  ร้ือฟ��น คุณค�า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช�น ชาติพันธุ� วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิป$ญญา
ท�องถ่ิน 
  6.3  ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ� รูปแบบต�างๆ 

   6.4  ส�งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ�าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน 
   6.5  สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล�าให�ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให�พระสงฆ�เปGนประจํา  

ยุทธศาสตร�ที่ 7.  ยุทธศาสตร�การบรหิารราชการให%มีประสิทธิภาพคุณภาพ  
  แนวทางการพัฒนา 
  7.1  จัดโครงสร�างองค�กรให�มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอย�างโปร�งใส
ตรวจสอบได� ให�มีส�วนร�วมทุกภาคส�วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท�องถ่ิน และภาคประชาชน 
  7.2  ประสานงานสามพี่น�องท�องถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) และร�วมมือกับราชการส�วนภูมิภาค 
  7.3  ส�งเสริมศักยภาพของท�องถ่ินในทุก ๆ ด�าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
  7.4  ส�งเสริมการกระจายอํานาจถ�ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 
  7.5  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค�กรให�มีความเหมาะสมสอดคล�อง 
  7.6  จัดระบบฐานข�อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปGนรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช 
  7.7  การสื่อสารประชาสัมพันธ�เพ่ือให�ประชาชนมีส�วนร�วมรับรู�และติดตามการทํางานขององค�กร
ตนเอง  
  7.8  ให�การศึกษาจัดทําแผนพัฒนาของอําเภอแบบบูรณาการ โดยใช�ผู�มีส�วนร�วมทุกภาคส�วน 
เข�าร�วมจัดทําแผน เพ่ือให�ทุกอําเภอมีแผนหลัก (Master Plan) ในการพัฒนาทุกส�วนของอําเภอนั้น ๆ  
 

ยุทธศาสตร�ที่ 8.  ยุทธศาสตร�พัฒนาการท องเที่ยวและบริการ  
  แนวทางการพัฒนา 
  8.1  ประสานร�วมมือกับ ท.ท.ท. เพ่ือยกระดับกิจกรรมการท�องเท่ียวของจังหวัดและจัดระบบ
การตลาดส�งเสริมการท�องเที่ยวท้ังในและต�างประเทศ 
  8.2  ประสานงานโครงข�ายการท�องเท่ียวอย�างเปGนระบบ เช�น การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิง
วัฒนธรรม/เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร) 
  8.3  ประสานการตลาดนักท�องเที่ยวผู�สูงอายุจากต�างประเทศมาใช�บริการแบบลองสเตย�ที่ศูนย�
พัฒนาคุณภาพชวิีตผู�สูงอายุ 
           8.4  ส�งเสริมการพัฒนาบุคลากรด�านการท�องเที่ยว ร�วมกับสถาบันทางการศึกษา ศูนย�พัฒนาข�อมูล
การท�องเท่ียว 
           8.5  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อบริการนักท�องเท่ียวให�สะดวกรวดเร็ว 
  8.6  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป$ญญาท�องถ่ินภายใน
จังหวัด เช�น งานย�าโม งานผ�าไหมป$กธงชัย งานปราสาทหิน งานแข�งเรือพิมาย ฯลฯ  

   8.7  ใช�สนามกีฬาซีเกมส�เพ่ือจัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเที่ยว เช�น งานแสดงสินค�าอินโดจีน ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร�ที่ 9.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด%านสาธารณสุข  
  แนวทางการพัฒนา 
  9.1  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให�มีคุณภาพมาตรฐานท่ัวถึงและครบวงจร ผู�รับบริการสามารถ
เข�าถึงได�อย�างครอบคลุมเปGนธรรมเกิดความพึงพอใจ 
  9.2  สนับสนุนการพัฒนากําลงัด�านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน (แพทย�/พยาบาล/
เจ�าหน�าที่สาธารณสุข) ครอบคลุมทุกวิชาชีพ 
  9.3  ดําเนินการกระจายอํานาจด�านสาธารณสุขโดยครอบคลุมท้ังวัสดุ ครุภัณฑ� กําลังคน
งบประมาณ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 
  9.4  เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนในด�านสาธารณสุข โดยส�งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ให�ทํางานอย�างมีคุณภาพและมีขวัญกําลังใจที่ดี 
  9.5  จัดระบบส�งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สู�การมีสุขภาพที่ดี  
(คุ�มครองผู�บริโภค/การควบคุมปgองกันโรคติดต�อ/ไม�ติดต�อ/การฟ��นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน) 
  9.6  พัฒนาระบบการแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย�แจ�งเหตุและจัดให�มีหน�วย
รับส�งผู�ป}วยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทํางานกับหน�วยบริการสาธารณสุขได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
  9.7  การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให�มีส�วนร�วมทุกภาคส�วน ทั้งผู�นําชุมชน (กํานัน , 
ผู�ใหญ�บ�าน) กลุ�มสตรี , กลุ�มเยาวชน , กลุ�มวัยรุ�น , วัยทํางาน , วัยสูงอายุ 
  9.8  การส�งเสริมและสนับสนุนให�โรงพยาบาลในแต�ละพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับ
รักษาผู�ป}วยเพ่ิมมากข้ึน โดยการสนับสนุน ประสานงาน ให�มีการสร�างโรงพยาบาลเพิ่มเติมท้ังในเมืองและตําบล  

ยุทธศาสตร�ที่  10.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด%านสวัสดิการสังคม  
  แนวทางการพัฒนา 
  10.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สงูอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ อย�างทั่วถึงและเปGนธรรม 
  10.2  ส�งเสริมการพัฒนาศูนย�พัฒนาคุณภาพชวิีตผู�สูงอายุและประชาชน 
  10.3  การสังคมสงเคราะห�และการพัฒนาคุณภาพชวิีต เด็ก สตรี คนชรา ผู�ด�อยโอกาสและผู�ติดเชื้อ  
HIV จัดให�มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
  10.4  ส�งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ต้ังแต�แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ�น เยาวชน 
วัยทํางาน และวัยชรา 
  10.5  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส�วนร�วมบริหารจัดการ 
  10.6  สนับสนุนกลุ�มเด็ก สตรี คนชรา ผู�ด�อยโอกาส ผู�ป}วยเรื้อรัง ด�านหลักประกันรายได�เข�าถึง
บริการของรัฐอย�างท่ัวถึงเปGนธรรม 
  10.7 จัดต้ังศูนย�ข�อมูลเพ่ือวิเคราะห�ป$ญหาและรวบรวมป$ญหา 

        10.8  คุ�มครองและพิทักษ�สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู�ด�อยโอกาส  

ยุทธศาสตร�ที่ 11.  ยุทธศาสตร�ด%านเกษตรกรรม  
  แนวทางการพัฒนา 
  11.1  ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตเพ่ือเพิ่มมูลค�าผลผลิตและการตลาด โดยให�ความรู�กับ
ประชาชนอย�างท่ัวถึงและสอดคล�องกับวิถีชีวิตจริง 
  11.2  พัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศ ด�านเกษตรกรรม 
  11.3  เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนโดยใช�เกษตรอินทรีย� 
  11.4  พัฒนาความรู�ด�านวิชาการ เพื่อส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุน
ศูนย�การเรียนรู�ชุมชน/และแหล�งเรียนรู�ด�านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม� 
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  11.5  ประสานงานจัดหาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
  11.6  สนับสนุนการรวมกลุ�มเกษตรกร เพ่ือเพิ่มอํานาจการต�อรองต�าง ๆ 
  11.7  ส�งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตรเปGนพลังงานทดแทน 
  11.8  ส�งเสริมการดําเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร,น้ํา,ลม,แสงอาทิตย�และการเผา
ขยะเศษวัสดุเปGนพลังงาน  

ยุทธศาสตร�ที่ 12.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด%านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  
  แนวทางการพัฒนา 
  12.1  การส�งเสริมผู�ประกอบการรายย�อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน  
หน�วยงานของรัฐ เช�น ความรู�ด�านบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุนช�องทางการตลาด 
  12.2  ส�งเสริม OTOP ในด�านนวัตกรรม เช�น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเปGนสินค�าส�งออก  
และจัดทําห�องแสดงสินค�า เพ่ือขยายเครือข�ายและการตลาดส�งออก      
  12.3  ประสานงานกับทุกภาคส�วน เช�น สภาอุตสาหกรรม หอการค�า อ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนด�าน
เศรษฐกิจของจังหวัด 
  12.4  การพัฒนาเศรษฐกิจการค�าระหว�างประเทศ 

   12.5  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
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ป!จจัยนําเข%า 

(Input) 

 
 

แบบท่ี  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบช วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร� 
ของท%องถ่ินโดยตนเอง 
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แบบที่  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส วนท%องถิ่น 
 

 
ช่ือองค�กรปกครองส วนท%องถ่ิน  เทศบาลตําบลปรุใหญ  

 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การดําเนินงาน 

ไม มีการ
ดําเนินงาน 

ส วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท%องถ่ิน   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /  
3.  มีการจัดประชุมอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ /  
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผน      
    ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

/  

ส วนที่  2  การจัดทําแผนพัฒนาท%องถ่ิน /  
7.  มีการรวบรวมข�อมูลและป$ญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล /  
8.  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน /  
9.  มีการวิเคราะห�ศักยภาพของท�องถ่ิน(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ     
    พัฒนาท�องถ่ิน 

/  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินที่สอดคล�องกับ 
      ศักยภาพของท�องถ่ิน 

/  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินที่สอดคล�องกับ 
      ยุทธศาสตร�จังหวัด 

/  

12.  มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.  มีการกําหนดเปgาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน /  
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของจังหวัด /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา /  
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ�มโครงการในแผนยุทธศาสตร� /  
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร� /  
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กระบวนการติดตาม 
(Process) 

 
 

แบบท่ี  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตามผลการดําเนินงาน 
ของเทศบาลตําบลปรุใหญ  
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส วนท%องถิ่นประจําปB 2557 
ส วนที่  1  ข%อมลูทั่วไป   

1.  ชื่อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เทศบาลตําบลปรุใหญ  
ส วนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3  ปB 

2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปe 
 

 

ยุทธศาสตร� 
ปBท่ี  1  2557 ปBท่ี  2  2558 ปBท่ี  3  2559 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 1. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคงปลอดภัยใน 
    ชีวิตและทรัพย�สิน 

32 4,480,000 13 1,980,000 10 1,750,000 54 8,210,000 

 2. ยุทธศาสตร�โครงสร�างพ้ืนฐาน 92 82,426,630 31 46,860,300 15 23,915,200 138 153,202,130 

 3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรและ 
     ส่ิงแวดล�อม  

8 660,000 8 760,000 9 4,590,000 25 6,010,000 

 4. ยุทธศาสตร�การกีฬาและนันทนาการ  6 540,000 2 130,000 2 130,000 10 800,000 

 5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 7 2,125,600 4 970,000 5 4,970,000 16 8,065,600 

 6. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 

5 1,170,000 3 100,000 - - 8 1,270,000 

 7. ยุทธศาสตร�การบริหารราชการให�มี 
    ประสิทธิภาพคุณภาพ 

61 12,217,030 28 16,172,000 26 10,692,000 115 39,081,030 

 8. ยุทธศาสตร�พัฒนาการท�องเท่ียวและ 
     บริการ 

- - - - - - - - 

 9. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุข 15 783,400 10 270,000 8 340,000 33 1,393,400 

 10.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสวัสดิการ 
      สังคม 

10 731,000 7 266,000 6 236,000 23 1,233,000 

 11.ยุทธศาสตร�ด�านเกษตรกรรม 8 446,280 8 446,280 8 446,280 24 1,338,840 

 12.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ     
     พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 

3 20,445,000 2 20,070,000 2 20,070,000 7 60,585,000 

รวม 247 126,024,940 116 88,024,580 91 67,139,480 453 281,189,000 

 

เกณฑ�ในการพิจารณา :  พิจารณาว�าแผนยุทธศาสตร�นั้น  มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต�ละ
ยุทธศาสตร�เปGนอย�างไร มีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู�เฉพาะยุทธศาสตร�ใดยุทธศาสตร�หนึ่งหรือไม� 
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�ความสําคัญกับยุทธศาสตร�ใด 
 
สรุป จากแผนพัฒนาสามปeจะเห็นว�าปe พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลปรุใหญ�  พยายามท่ีจะให�มีการกระจายโครงการ
ทุกยุทธศาสตร�แต�จะมีการกระจุกตัวในยุทธศาสตร�โครงสร�างพื้นฐานมากที่สุด คือ จํานวน  92 โครงการ เปGนเงิน 
82,426,630 บาท ซ่ึงจํานวนโครงการมีจํานวนมากและใช�งบประมาณมากแต�งบประมาณของเทศบาลตําบลปรุใหญ�    
มีงบประมาณจํากัด  แสดงให�เห็นว�า  เทศบาลตําบลปรุใหญ�  ให�ความสําคัญกับยุทธศาสตร�โครงสร�างพ้ืนฐาน เปGน
อันดับ 1 อันดับ 2 คือ ยุทธศาสตร�การบริหารราชการให�มีประสิทธิภาพคุณภาพ และอันดับ 3 คือ ยุทธศาสตร�ด�าน
ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ส�วนยุทธศาสตร�ที่ไม�ค�อยเน�น ได�แก� ยุทธศาสตร�ด�านเกษตรกรรม 
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3. จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร� 
ปBท่ี  1  2557 ปBท่ี  2  2558 ปBท่ี  3  2559 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

 1. การพัฒนาเกษตร 8 446,280 8 446,280 8 446,280 24 1,338,840 

 2. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ�ผ�า 
     ไหม 

- - - - - - - - 

 3. การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว 95 102,871,630 33 66,930,300 17 43,985,200 145 213,787,130 

 4. การแก�ไขป$ญหาสังคมและความ  
     เดือดร�อนของประชาชน 

55 5,923,400 31 3,010,000 27 6,680,000 112 15,613,400 

 5. ด�านการบริหารจัดการอย�างมี 
     คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

68 14,342,630 32 17,142,000 31 15,662,000 131 47,146,630 

 
เกณฑ�การพิจารณา   :   พิจารณาว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�ของจังหวัดมากน�อยเพียงใด ถ�ามีโครงการที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของจังหวัดมากก็แสดงให�เห็นว�า 
แผนยุทธศาสตร�น้ัน เปGนแผนยุทธศาสตร�ท่ีดี 
 

สรุป   ยุทธศาสตร�ของจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวน 5 ยุทธศาสตร� ได�แก� ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตร 
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�ผ�าไหม การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว การแก�ไขป$ญหาสังคมและความเดือดร�อน
ของประชาชน และด�านการบริหารจัดการอย�างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
พบว า  จํานวนโครงการของเทศบาลตําบลปรุใหญ� ปe 2557 มีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของจังหวัด 

จํานวน  4  ยุทธศาสตร� จํานวน  68 โครงการ ซ่ึงแสดงว�าแผนยุทธศาสตร�ของเทศบาลตําบลปรุใหญ�เปGนยุทธศาสตร�
ท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16   

 
 
     
4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปB 2557 

 
 

ยุทธศาสตร� 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู ในระหว าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไม ได%ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการที่
มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ    
ท้ังหมด 

จํานวน ร%อยละ จํานวน ร%อยละ จํานวน ร%อยละ จํานวน ร%อยละ จํานวน ร%อยละ จํานวน ร%อยละ 

 1. ยุทธศาสตร�ด�าน
ความม่ันคงปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย�สิน 

6 18.75 - - 26 81.25 - - 11 15.07 32 100 

 2. ยุทธศาสตร�
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

22 23.91 - - 70 76.09 - - 40 54.79 92 100 

 3. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดล�อม  

- - - - 8 100 - - - - 8 100 

 4. ยุทธศาสตร�การกีฬา
และนันทนาการ  

3 50 - - 3 50 - - 3 4.11 6 100 

 5. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการศึกษา 

4 57.14 - - 3 42.86 - - - - 7 100 

 6. ยุทธศาสตร�ส�งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2 40 - - 3 60 - - - - 5 100 

 7. ยุทธศาสตร�การ
บริหารราชการให�มี 
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

34 55.74 - - 27 44.26 - - 15 20.55 61 100 

 8. ยุทธศาสตร�
พัฒนาการท�องเท่ียวและ 
บริการ 

- - - - - - - - - - - - 

 9. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านสาธารณสุข 

5 33.33 - - 10 66.67 - - 2 2.74 15 100 

 10.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านสวัสดิการ 
สังคม 

3 30 - - 7 70 - - 2 2.74 10 100 

 11.ยุทธศาสตร�ด�าน
เกษตรกรรม 

1 12.50 - - 7 87.50 - - - - 8 100 

12.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านเศรษฐกิจ     
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม 

- - - - 3 100 - - - - 3 100 

รวม 80 32.39 - - 167 67.61 - - 73 100 247 100 

 เกณฑ�ในการพิจารณา  :    (1)  ทําการเปรียบเทียบข�อมูลว�ามีโครงการท่ีเสร็จมากน�อยเพียงใด  เพ่ือแสดงให�เห็นถึง
ความก�าวหน�าในการดําเนินโครงการตามแผน 

  (2)  หากมีร�อยละของโครงการที่ดําเนินงานเสร็จแล�วมากเท�าใด ก็แสดงให�เห็นว�าองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด ในทางกลับกันหากองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินมีสัดส�วนของโครงการที่ยกเลิก หรือท่ีเพ่ิมโครงการมากเท�าไร ย�อมสะท�อนให�เห็นว�าแผนยุทธศาสตร�นั้น ๆ   
ไม�มีประสิทธิภาพเท�าที่ควร 
 สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปe 2557 รวม 12 ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการตามแผน มี
ท้ังส้ิน 247  โครงการ จํานวนโครงการที่แล�วเสร็จ จํานวน  80 โครงการ คิดเปGน 32.39% โครงการที่ยังไม�ได�
ดําเนินการ จํานวน 167 โครงการ ซ่ึงคิดเปGน 67.61% และโครงการที่เพิ่มเติม จํานวน 73 โครงการ ซ่ึงตามผลการ
ดําเนินงานดังกล�าว แสดงว�าการดําเนินการตามแผนยังไม�มีประสิทธิภาพเท�าที่ควร  
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5.   การเบิกจ ายงบประมาณปB 2557 
 

1 ตุลาคม  2556 – 30  กันยายน  2557 
 

ยุทธศาสตร� 
งบปกติ โอนต้ังจ�ายรายการใหม� เงินสะสม เงินอุดหนุน รวม 

จํานวนเงิน 
ร�อย
ละ 

จํานวนเงิน 
ร�อย
ละ 

จํานวนเงิน 
ร�อย
ละ 

จํานวนเงิน ร�อย
ละ 

จํานวนเงิน 
ร�อย
ละ 

1. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

778,345.11 8.50 - - - - - - 778,345.11 3.76 

2. ยุทธศาสตร�โครงสร�างพ้ืนฐาน 4,797,600 52.40 - - 1,066,800 34.93 - - 5,864,400 28.29 
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากร
และส่ิงแวดล�อม 

- - - -  - - - - - 

4. ยุทธศาสตร�การกีฬาและ
นันทนาการ 

271,414.76 2.96 - -  - - - 271,414.76 1.31 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
การศึกษา 

387,948 4.24 - -  - - - 387,948 1.87 

6. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

337,080 3.68 - -  - - - 337,080 1.63 

7. ยุทธศาสตร�การบริหารราชการให�มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

1,631,151.66 17.82 618,864 20.27 1,987,000 65.08 20,520 0.26 4,257,535.66 20.54 

8. ยุทธศาสตร�พัฒนาการท�องเท่ียว
และบริการ 

- - - - - -  - - - 

9. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
สาธารณสุข 

618,368.21 6.75 - - - - 30,000 0.38 648,368.21 3.13 

10.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
สวัสดิการสังคม 

324,864.01 3.55 - - - - 7,849,200 99.36 8,174,064.01 39.44 

11.ยุทธศาสตร�ด�านเกษตรกรรม 8,900 0.10 - - - - - - 8,900 0.04 

12.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ  พาณิชยกรรม  
อุตสาหกรรม 

- - - - - - - - - - 

รวม 9,155,671.75 100 618,864 20.27 3,053,800 100 7,899,720 100 20,728,055.75 100 

 
 

เกณฑ�ในการพิจารณา :  นําข�อมูลท่ีได�มาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได�ระบุไว�ในแผน  เพ่ือเปGนข�อมูลที่แสดงให� 
เห็น ถึงสถานการณ�ทางด�านการเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการดําเนินงานตามแผนฯ 
 
 สรุป  การเบิกจ�ายงบประมาณ มีการดําเนินการตามโครงการพัฒนา (ไม�รวมค�าใช�จ�ายประจํา  ค�าตอบแทน 
และค�าวัสดุอุปกรณ�) รวมจํานวนเงินท่ีเบิกจ�ายท้ังสิ้น 12,828,335.75 บาท (ไม�รวมเงินอุดหนุน) ดังนี้ 
 

- งบปกติ     จํานวนเงิน    9,155,671.75  บาท  
-  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�    จํานวนเงิน       618,864   บาท 
- เงินสะสม    จํานวนเงิน           3,053,800  บาท  
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ส วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได%รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค� 
 
6. โครงการที่ได%รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค�ประจําปB 2557 

 

โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล%ว 

อยู ใน
ระหว าง

ดําเนินการ 

ยังไม ได% 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได%รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ ายไป 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  �   20,520 20,520 
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ �   756,000 756,000 
3. เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ �   7,093,200 7,093,200 
4.  โครงการปgองกันและแก�ไขป$ญหายาเสพติด �   24,000 24,000 
5. โครงการค�ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม (ค�ายเยาวชน

ต�นกล�าพัฒนา) 
�   6,000 6,000 

รวม    7,899,720 7,899,720 
 

เกณฑ�ในการพิจารณา  :  พิจารณาว�าสถานการณ�ในการดําเนินงานของโครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค�นั้นเปGนอย�างไร 
 

สรุป พบว�าได� รับการจัดสรรเงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค� จํานวน 5 โครงการ เปGนจํานวนเงิน 
7,899,720 บาท ได�ดําเนินการตามโครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปGนจํานวนเงิน 20,520 บาท , โครงการ
สงเคราะห�เบี้ยยังชีพคนพิการ เปGนจํานวนเงิน 756,000บาท ,โครงการสงเคราะห�เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ  เปGนจํานวนเงิน 
7,093,200 บาท , โครงการปgองกันและแก�ไขป$ญหายาเสพติด เปGนจํานวนเงิน 24,000บาท และโครงการค�าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ค�ายเยาวชนต�นกล�าพัฒนา) เปGนจํานวนเงิน 6,000 บาท รวมงบประมาณเบิกจ�าย 7,899,720 
บาท 

 
ส วนที่ 4  ป!ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

พบว�า ป$ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงามตามแผนพัฒนาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) ดังน้ี 
 1.  จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) มีจาํนวนมาก ซ่ึงจากรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจําปeงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการทั้งหมด 247 โครงการ งบประมาณ 
จํานวน 126,024,940  บาท ซ่ึงงบประมาณรายจ�ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม�สามารถดําเนินการตาม
โครงการที่ประชาคมหมู�บ�านได�เสนอเข�าแผนพัฒนาสามปeได�ครบทุกโครงการ เนื่องจากข�อจํากัดของงบประมาณ 
 2.  การดําเนินการตามแผนพฒันาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) ไม�สามารถดําเนินงานได�ครบทุกยุทธศาสตร� 
กระจุกตัวอยู�ในยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน จํานวน  92 โครงการ และยุทธศาสตร�การบริหารราชการให�มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ  จาํนวน  61 โครงการ 
          3. งบประมาณมีจํากัด ทําให�ไม�สามารถพัฒนาได�ทุกโครงการตามความต�องการของประชาชน 
          4. ประชาชนยังไม�เข�าใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร� และแผนพัฒนาสามปe โดยจะสังเกตได�ว�า ในการเสนอ
โครงการในการประชุมประชาคมหมู�บ�าน จะเสนอโครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเปGนส�วนใหญ� เช�น ถนน ไฟฟgา ท�อ
ระบายน้าํ ประปา เปGนต�น ซ่ึงจะไม�ค�อยให�ความสําคัญกับยุทธศาสตร�การพัฒนาในด�านอ่ืน ๆ  
          5. คณะกรรมการฯ ควรมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนอย�างสมํ่าเสมอ รวมทั้งเสนอรายงานผล
และข�อเสนอแนะให�ผู�บริหารทราบทุกคร้ัง 
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   แนวทางแก%ไข และข%อเสนอแนะ 
1. เทศบาลตําบลปรุใหญ� ควรวิเคราะห�โครงการที่ประชาคมแต�ละหมู�บ�านเสนอมาเพื่อจัดลําดับ

ความสาํคัญ และความจําเปGนเร�งด�วน เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปe โดยคํานึงถึงงบประมาณของเทศบาลตําบล   
ปรุใหญ�เปGนสําคัญ 

2. ควรให�ความสําคัญคลอบคลุมทุกยุทธศาสตร� บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปeกระจายตัวในทุก
ยุทธศาสตร� เพ่ือให�สามารถพัฒนาและแก�ไขป$ญหาของชุมชนได�อย�างย่ังยืน 

3. ควรชี้แจงทําความเข�าใจกับผู�นําท�องถ่ิน ชุมชน ประชาชนให�เข�าใจถึงความสําคัญในการจัดลําดับ
ความสาํคัญ ความจําเปGนเร�งด�วน และการเสนอโครงการที่บรรจุเข�าแผนพัฒนาสามปe โดยให�คํานึงถึงศักยภาพของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ� เก่ียวกับงบประมาณที่จะสามารถดําเนินการได�  

4. บริหารงบประมาณให�เปGนไปตามแผนพัฒนาสามปeและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายทีว่างไว� 
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กระบวนการประเมินผล 

(Output) 
 
 

แบบท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร� 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� 

 
คําชี้แจง :  แบบท่ี 3/1 เปGนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช�ประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
ตามยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว� และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปeละ 1 คร้ัง หลังจากส้ินสุดปeงบประมาณ 
 
ส วนที่  1  ข%อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค�กรปกครองส วนท%องถ่ิน  เทศบาลตําบลปรุใหญ  
2. วัน/เดือน/ปB ที่รายงาน  31 ตุลาคม 2557              

 

ส วนที่  2  ยุทธศาสตร�และโครงการในปB  2557 
3. ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู ในแผนและจํานวนโครงการที่ได%ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร� 
ปB  2557 

จํานวนโครงการ
ในแผน 2557 

จํานวนโครงการที่
นําไปปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 32 6 
 2. ยุทธศาสตร�โครงสร�างพ้ืนฐาน 92 22 
 3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม  8 - 
 4. ยุทธศาสตร�การกีฬาและนันทนาการ  6 3 
 5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 7 4 
 6. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 5 2 
 7. ยุทธศาสตร�การบริหารราชการให�มีประสิทธิภาพคุณภาพ 61 34 
 8. ยุทธศาสตร�พัฒนาการท�องเท่ียวและบริการ - - 
 9. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุข 15 5 
 10.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสวัสดิการสังคม 10 3 
 11.ยุทธศาสตร�ด�านเกษตรกรรม 8 1 
 12.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 

3 - 

รวม 247 80 
ร%อยละของผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามแผน  คิดเป,น           ร%อยละ  32.39 
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ส วนที่  3  ผลการดําเนินงาน 
 

แบบที่ 3/2 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต อการดําเนินงานขององค�กรปกครองส วนท%องถ่ินในภาพรวม    
 

ส วนที่  1  ข�อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย    จํานวน    84 คน  คิดเปGนร�อยละ 42 

(2)  หญิง   จํานวน  116 คน  คิดเปGนร�อยละ 58 
 
2.  อายุ  (1)  ตํ่ากว�า 20 ปe  จํานวน  17  คน  คิดเปGนร�อยละ  8.5 

(2)  20 – 30 ปe   จํานวน  27  คน  คิดเปGนร�อยละ 13.5  
(3)  31 – 40 ปe   จํานวน  39  คน  คิดเปGนร�อยละ 19.5 

  (4)  41 – 50 ปe    จํานวน  40  คน  คิดเปGนร�อยละ  20 
(5)  51 – 60 ปe   จํานวน  54  คน  คิดเปGนร�อยละ  27  
(6)  มากกว�า  60  ปe  จํานวน  23  คน  คิดเปGนร�อยละ  11.5 

 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา  จํานวน  63 คน  คิดเปGนร�อยละ  31.5 

(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท�า จํานวน  67 คน  คิดเปGนร�อยละ  33.5 
(3)  อนุปริญญา  หรือเทียบเท�า จํานวน  12 คน  คิดเปGนร�อยละ   6 

  (4)  ปริญญาตร ี   จํานวน  28 คน  คิดเปGนร�อยละ  14 
(5)  สูงกว�าปริญญาตร ี  จํานวน  15 คน  คิดเปGนร�อยละ   7.5 
(6)  อ่ืน ๆ   จํานวน  15 คน  คิดเปGนร�อยละ   7.5 

 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ   จํานวน  17 คน  คิดเปGนร�อยละ  8.5 

(2)  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  จํานวน  18 คน  คิดเปGนร�อยละ  9 
(3)  ค�าขาย  ธุรกิจส�วนตัว  จํานวน  49 คน  คิดเปGนร�อยละ  24.5 

  (4)  รับจ�าง   จํานวน  55 คน  คิดเปGนร�อยละ  27.5 
(5)  นักเรียนนักศึกษา  จํานวน  24 คน  คิดเปGนร�อยละ  12 
(6)  เกษตรกร   จํานวน  13 คน  คิดเปGนร�อยละ  6.5 

  (7)  อ่ืน ๆ    จํานวน  24 คน  คิดเปGนร�อยละ  12 
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ส วนที่  2  ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใน ภาพรวม มากน�อยเพียงใด  
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก 
(%) 

พอใจ 
(%) 

ไม พอใจ 
(%) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 17 77 6 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 16 69 15 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 14 69.5 16.5 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต�อสาธารณะ 13 67 20 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 15.5 69.5 15 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 10.5 73.5 16 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหา 10 74.5 15.5 

8)  การแก�ไขป$ญหา  และการตอบสนองความต�องการของประชาชน 12 70.5 17.5 

9)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 17 69 14 

ภาพรวม 13.89 71.06 15.06 

 
แบบที่ 3/3  แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต อการดําเนินงานขององค�กรปกครองส วนท%องถ่ินใน 
แต ละยุทธศาสตร�  (คะแนนเต็ม  10) 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1  ด%านความมั่นคงปลอดภัยในชวีติและทรัพย�สิน   

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 6.92 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.86 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 7.30 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 6.83 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.27 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น 7.26 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.35 

รวม 7.13 
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ยุทธศาสตร�ที่ 2   ด%านโครงสร%างพื้นฐาน   
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 6.84 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.88 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 6.38 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 6.71 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.85 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.86 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น 7.23 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.94 

รวม 6.96 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3  ด%านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล%อม 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 7.96 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.82 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 7.22 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 6.56 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.70 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.69 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น 6.72 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.73 

รวม 7.05 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด%านการกีฬาและนันทนาการ    

 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 7.45 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.55 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 6.81 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 6.85 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.83 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.75 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น 6.81 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.96 

รวม 7.12 

 
ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาด%านการศึกษา 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 7.94 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.38 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 7.26 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 7.77 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.79 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.74 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น 6.78 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.28 

รวม 7.24 
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ยุทธศาสตร�ที่ 6 ด%านการส งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม             
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 6.91 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.04 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 6.97 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 7.45 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.44 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.00 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น 7.47 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.94 

รวม 7.28 

 
 
ยุทธศาสตร�ที่ 7 ด%านการบริหารราชการให%มีประสิทธิภาพคุณภาพ  
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 7.38 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.26 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 7.30 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 6.71 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.67 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.59 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น 6.77 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.65 

รวม 6.91 
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ยุทธศาสตร�ที่ 8 ด%านการท องเที่ยวและบริการ  
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม - 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม - 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม - 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ - 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม - 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด - 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น - 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม - 

รวม - 

 
ยุทธศาสตร�ที่ 9 การพัฒนาด%านสาธารณสุข             
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 7.44 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.32 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 6.80 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 6.90 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.83 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.41 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น 7.37 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.05 

รวม 7.14 
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ยุทธศาสตร�ที่ 10  การพัฒนาด%านสวัสดิการสังคม 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 6.51 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.73 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 6.82 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 6.90 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.82 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.99 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น 7.23 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.06 

รวม 6.88 
 

 
ยุทธศาสตร�ที่ 11  การพัฒนาด%านการเกษตร   
( เช�น โครงการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ,  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต , เศรษฐกิจพอเพียง ) 
    

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 7.41 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.82 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 6.71 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 7.80 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.74 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.28 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น 7.82 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.89 

รวม 7.31 
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ยุทธศาสตร�ที่ 12  การพัฒนาด%านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ / กจิกรรม 6.63 

2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ / กิจกรรม 6.54 

3)  มีการเปsดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม 6.56 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 6.63 

5)  มีความโปร�งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.66 

6)  การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.54 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป$ญหาของประชาชนในท�องถิ่น 7.04 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.52 

รวม 6.64 

 
สรุปคะแนนความพึงพอใจต อผลการดําเนินงานทุกยุทธศาสตร� (ภาพรวม) 

 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

 1. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 7.13 

 2. ยุทธศาสตร�โครงสร�างพื้นฐาน 6.96 

 3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรพัยากรและสิ่งแวดล�อม  7.05 

 4. ยุทธศาสตร�การกีฬาและนนัทนาการ  7.12 

 5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 7.24 

 6. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 7.28 

 7. ยุทธศาสตร�การบริหารราชการให�มีประสิทธิภาพคุณภาพ 6.91 

 8. ยุทธศาสตร�พัฒนาการท�องเที่ยวและบริการ - 

 9. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุข 7.14 

 10.ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านสวัสดิการสังคม 6.88 

 11.ยุทธศาสตร�ด�านเกษตรกรรม 7.31 

 12.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 6.64 

รวม  6.5 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559) 

เทศบาลตําบลปรุใหญ   อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการที่

ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ าย  

คิดเป,นร%อยละของ
โครงการทีป่รากฏใน

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ าย 

 1. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 9 9.00 
 2. ยุทธศาสตร�โครงสร�างพ้ืนฐาน 21 21 
 3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม  2 2 
 4. ยุทธศาสตร�การกีฬาและนันทนาการ  6 6 
 5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 10 10 
 6. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 3 3 
 7. ยุทธศาสตร�การบริหารราชการให�มีประสิทธิภาพคุณภาพ 38 38 
 8. ยุทธศาสตร�พัฒนาการท�องเท่ียวและบริการ - - 
 9. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุข 6 6 
 10.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสวัสดิการสังคม 3 3 
 11.ยุทธศาสตร�ด�านเกษตรกรรม 2 2 
 12.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม - - 

รวม 100 100 
 

การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปBประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เทศบาลตําบลปรุใหญ  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการท่ีปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปB  
(พ.ศ. 2557-2559)  

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ าย 

 1. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 32 9 
 2. ยุทธศาสตร�โครงสร�างพ้ืนฐาน 92 21 
 3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม  8 2 
 4. ยุทธศาสตร�การกีฬาและนันทนาการ  6 6 
 5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา 7 10 
 6. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 5 3 
 7. ยุทธศาสตร�การบริหารราชการให�มีประสิทธิภาพคุณภาพ 61 38 
 8. ยุทธศาสตร�พัฒนาการท�องเท่ียวและบริการ - - 
 9. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุข 15 6 
 10.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสวัสดิการสังคม 10 3 
 11.ยุทธศาสตร�ด�านเกษตรกรรม 8 2 
 12.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 3 - 

รวม 247 100 
ระดับผลสัมฤทธิ์การนําโครงการจากแผนพัฒนาสามปB มาบรรจุในเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ าย คิดเป,นร%อยละ 

40.49 
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สรุป   

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เทศบาลตําบลปรุใหญ   อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

................................ 
1. จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปB ในปe 2557 มีจํานวน 247 โครงการ  แยกเปGนตามยุทธศาสตร�ต�าง ๆ ดังน้ี 
  1.1  ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิต     ทําได�      6  โครงการ จาก      32   โครงการ 
        และทรัพย�สิน 
  1.2  ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพื้นฐาน       ทําได�     22  โครงการ จาก      92   โครงการ 
  1.3  ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม     ทําได�      -   โครงการ จาก       8   โครงการ 
  1.4  ยุทธศาสตร�การกีฬาและนันทนาการ        ทําได�      3  โครงการ จาก       6   โครงการ 
  1.5  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา        ทําได�      4  โครงการ จาก       7   โครงการ 
  1.6  ยุทธศาสตร�ด�านการส�งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม     ทําได�       2  โครงการ จาก       5   โครงการ 
  1.7  ยุทธศาสตร�การบริหารราชการให�มีประสิทธิภาพคุณภาพ  ทาํได�    34  โครงการ จาก      61   โครงการ 
  1.8  ยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวและบริการ        ทําได�      -   โครงการ จาก      -    โครงการ 
  1.9  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุข        ทําได�      5  โครงการ จาก     15   โครงการ 
  1.10 ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคม       ทําได�      3  โครงการ จาก     10   โครงการ 
  1.11 ยุทธศาสตร�ด�านเกษตรกรรม       ทําได�      1  โครงการ จาก      8   โครงการ 
  1.12 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม     ทําได�      -  โครงการ จาก       3    โครงการ 
 

จากจํานวน 12  ยุทธศาสตร� รวมจํานวนโครงการในแผนพัฒนาป0 2557 จํานวน 247  โครงการ 
 ผลการดําเนินงานตามแผนที่ได5ดําเนินการมี  80  โครงการ  คิดเป8น  32.39 % 

 

2.  การเบิกจ ายงบประมาณตามโครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว�ตามแผนเปGนเงิน  126,024,940 บาท  เบิกจ�ายจริง 
(ไม�คิดรายจ�ายประจํา)  เปGนเงินทั้งสิ้น 12,828,335.75 บาท  (ไม�รวมเงินอุดหนุน) 
 
1. ป!ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

พบว�า ป$ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงามตามแผนพัฒนาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) ดังน้ี 
 1.  จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) มีจาํนวนมาก ซ่ึงจากรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจําปeงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการทั้งหมด 247 โครงการ งบประมาณ 
จํานวน 126,024,940  บาท ซ่ึงงบประมาณรายจ�ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม�สามารถดําเนินการตาม
โครงการที่ประชาคมหมู�บ�านได�เสนอเข�าแผนพัฒนาสามปeได�ครบทุกโครงการ เนื่องจากข�อจํากัดของงบประมาณ 

2. การดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) ไม�สามารถดําเนินงานได�ครบทุกยุทธศาสตร� 
กระจุกตัวอยู�ในยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน จํานวน  92 โครงการ และยุทธศาสตร�การบริหารราชการให�มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ  จาํนวน  61 โครงการ 

3. งบประมาณมีจํากัด ทําให�ไม�สามารถพัฒนาได�ทุกโครงการตามความต�องการของประชาชน 
2. ประชาชนยังไม�เข�าใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร� และแผนพัฒนาสามปe โดยจะสังเกตได�ว�า ในการเสนอ

โครงการในการประชุมประชาคมหมู�บ�าน จะเสนอโครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเปGนส�วนใหญ� เช�น ถนน ไฟฟgา ท�อ
ระบายน้าํ ประปา เปGนต�น ซ่ึงจะไม�ค�อยให�ความสําคัญกับยุทธศาสตร�การพัฒนาในด�านอ่ืน ๆ  

3. คณะกรรมการฯ ควรมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนอย�างสมํ่าเสมอ รวมทั้งเสนอรายงานผล
และข�อเสนอแนะให�ผู�บริหารทราบทุกคร้ัง 
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แนวทางแก%ไข และข%อเสนอแนะ 
1. เทศบาลตําบลปรุใหญ� ควรวิเคราะห�โครงการที่ประชาคมแต�ละหมู�บ�านเสนอมาเพื่อจัดลําดับ

ความสาํคัญ และความจําเปGนเร�งด�วน เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปe โดยคํานึงถึงงบประมาณของเทศบาลตําบล   
ปรุใหญ�เปGนสําคัญ 

2. ควรให�ความสําคัญคลอบคลุมทุกยุทธศาสตร� บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปeกระจายตัวในทุก
ยุทธศาสตร� เพ่ือให�สามารถพัฒนาและแก�ไขป$ญหาของชุมชนได�อย�างย่ังยืน 

3. ควรชี้แจงทําความเข�าใจกับผู�นําท�องถ่ิน ชุมชน ประชาชนให�เข�าใจถึงความสําคัญในการจัดลําดับ
ความสาํคัญ ความจําเปGนเร�งด�วน และการเสนอโครงการที่บรรจุเข�าแผนพัฒนาสามปe โดยให�คํานึงถึงศักยภาพของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ� เก่ียวกับงบประมาณที่จะสามารถดําเนินการได�  

4. บริหารงบประมาณให�เปGนไปตามแผนพัฒนาสามปeและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายทีว่างไว� 
 
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจ  โดยการสุ�มจากกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 200   ตัวอย�าง  ระดับความพึงพอใจต�อผล
การดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ในภาพรวม สรุปได�ดังนี้  

- ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก    คิดเปGนร�อยละ  13.89   
- ระดับความพึงพอใจ พอใจ   คิดเปGนร�อยละ  71.06   
- ระดับความพึงพอใจ ไม�พอใจ    คิดเปGนร�อยละ  15.06 

 
5. ความพึงพอใจต อผลการดําเนินงานในแต ละยุทธศาสตร� (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) สรุปได%ดงัน้ี 
 

 1. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน คะแนนความพึงพอใจ  7.13 คะแนน 
 2. ยุทธศาสตร�โครงสร�างพ้ืนฐาน คะแนนความพึงพอใจ    6.96 คะแนน 

 3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม  คะแนนความพึงพอใจ    7.05 คะแนน 

 4. ยุทธศาสตร�การกีฬาและนันทนาการ  คะแนนความพึงพอใจ    7.12 คะแนน 

 5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา คะแนนความพึงพอใจ    7.24 คะแนน 

 6. ยุทธศาสตร�ส�งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนความพึงพอใจ    7.28 คะแนน 

 7. ยุทธศาสตร�การบริหารราชการให�มีประสิทธิภาพคุณภาพ คะแนนความพึงพอใจ    6.91 คะแนน 

 8. ยุทธศาสตร�พัฒนาการท�องเท่ียวและบริการ คะแนนความพึงพอใจ    - คะแนน 

 9. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุข คะแนนความพึงพอใจ    7.14 คะแนน 

 10.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสวัสดิการสังคม คะแนนความพึงพอใจ    6.88 คะแนน 

 11.ยุทธศาสตร�ด�านเกษตรกรรม คะแนนความพึงพอใจ    7.31 คะแนน 

 12.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม   
     อุตสาหกรรม 

คะแนนความพึงพอใจ    6.64 คะแนน 

 
สรุปคะแนนความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร� 6.5 คะแนน 

 

6. ระดับผลสัมฤทธิ์ในการนําโครงการจากแผนพัฒนาสามปB  มาบรรจุลงในข%อบัญญัติงบประมาณรายจ าย   
 คิดเป,นร%อยละ 40.49 

 


