รายงานการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิน่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ทศบาลตาบลปรุใหญ
อาภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บทนํา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
*******************

ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติ ดตามและประเมิ นผลแผนการพั ฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่ น หรื อในป$ จจุ บัน เรีย กวา
“แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวไดโดยจะ ปรากฏในรูปแบบ
ของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลที่ไดจะถูกสงไปยัง “หนวยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E
Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งไดแก “องคการบริหารสวนจังหวัด” ที่จะเปGนศูนยกลางในการ
เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปGนศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปGน “ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System)
วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนยุทธศาสตรที่ดีหรือไมอยางไร องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการได
ตามแผนที่กํา หนดไวเพียงใด การดําเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเปGนอยางไร เพื่อประโยชนตอการปรับปรุงใหผล
บรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต

องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปดวยองคประกอบ 3
สวนหลัก คือ สวนของป$จจัยนําเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม (Process) และสวนของการประเมินผล
ลัพธ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้
1. สวนป!จจัยนําเข%า (Input) คือ ป$จจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง “มี” เพื่อนําเขาสู
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูก
ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นที่มีอยูแลวจะถูกสงเขาสูองคการบริหาร
สวนจังหวัด ซึ่งเปGน หนวยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเปGนการรวบรวมฐาน ขอมูลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั้งจังหวัดไวโดยบทบาทของ M&E UNIT ตอป$จจัยนํา เขาก็คือ การเปGนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร
ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ไดแก แบบรายงาน
แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปGนการทบทวนวาการจัดทําแผน
ไดใชกระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือ อยางไร
2. สวนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
ทองถิ่น ทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไดกําหนดเปGนการติดตาม
รายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแตละปe โดยการติดตามดังกลาว เปGนการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ
Intermediate Result) ของแผนยุ ทธศาสตรวาเปG นไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นที่ไดกํา หนดไวหรือไม
ในรูปแบบของการรายงานเขาสูสวนกลาง โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัด เปGนหนวยในการประสานแผนทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เปGนชวงที่ทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวดีหรือไม สามารถ
วัดไดจริงหรือเปลา นอกจากนี้ การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปGน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early
Warning System) วาแผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวสามารถไปตามเปgาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรที่
เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได
ซึ่งการรวบรวมขอมูลในรูปแบบรายงานสู M&E Unit หรือองคการบริหารสวนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้
เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงานไดแก
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แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยการติดตามการ
ดําเนินการของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการที่
ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนป$ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปGนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูกเรียกวา
“การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร ที่ผานมาใน
แตละปe ผลที่เกิดขึ้นเปGนไปตามเปgาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร
ไปสู M&E UNIT ระดับจังหวัด เพื่อเปGนหนวยในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อเปGนประโยชนสําหรับ
บุคลากร หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของได และเปGนหลักฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในแผน
ตอไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลลัพธ ไดแก
1. แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
2. แบบรายงานแบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอผลการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม
3. แบบรายงานแบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอการดําเนินงาน
ในแตละยุทธศาสตร

องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินการประกอบดวย
1. ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล ทีค่ ัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
เทศบาลตําบลปรุใหญ ไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลปรุใหญ ประกอบดวย
1. นางเพ็ญพยงค ประสงคหิงษ
2. นายวิสูตร ตาลพลกรัง
3. นายอุดม สินปรุ
4. นายศักดิ์รพี ประสงคหิงษ
5. นายวิษณุ ตาลพลกรัง
6. นางสาวสมพิศ ชอบโนนลาว
7. นางจําลอง ตั้งชูวงศ
8. นายสําราญ อาจปรุ
9. นายวิญqู ทองเงิน
10.ผูอํานวยการกองชาง
11.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
ผูแทนประชาคมตําบล กรรมการ
ผูแทนประชาคมตําบล กรรมการ
ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมี ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปeละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปe ทั้งปeใหปsด
ประกาศโดยเปsดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมกาหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ความเป,นระบบของการติดตามและประเมินผล
จากองคประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขางตน
สามารถแสดงใหเห็นถึ งความเปGนระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ได 2 ระดับใหญ คือ ระดับองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งจะเปGน M&E UNIT
ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซึ่งจะมีหนวยติดตามและประเมินดวยตนเอง
Self Assesstment unit เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลและสงขอมูลใหกับ M&E UNIT ขององคการบริหารสวน
จังหวัด ทั้งนี้องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จะตองมีบทบาทนักวิเคราะหโครงการ (Project Analyst) และ
3 บทบาทการเปGนผูเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร (Strategic Linkage)

หน%าที่ของหนวยติดตาม และประเมินผล (M&E UNIT)
จากระบบดังกลาว จะเปGนวา หนวยติดตามและประเมินผล หรือ M&E UNIT มี 2 ระดับ คือ ระดับบน
หรือ ระดับจังหวัด และระดับลาง หรือระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ หนวยติดตามและประเมินผลจะมี
หนาที่หลักๆ ดวยกัน 3 ประการ คือ
1) หน% า ที่ ใ นการจั ด ทํ า ฐานข% อ มู ล (Database) ซึ่ ง มี ห นาที่ ใ นการรวบรวมขอมู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานตามแผนงานตางๆ โดย
- ในระดับลาง ซึ่งไดแก อบต. และเทศบาล หนวยติดตามและประเมินผลควรมีหนาที่โดยตรงในการ
เก็บและรวบรวมขอมูลในเรื่องของการดําเนินงานของโครงการตางๆ และการดําเนินงานตามแผนงานที่ไดมีการระบุ
เอาไว ตามแบบรายงานที่กําหนด แลวจัดทําเปGนรายงานภายในเพื่อใหองคกรของตนเองไดรับรู รับทราบถึงระดับ
ความสําเร็จของแผนงาน เพื่อใชประกอบการติดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น หนวยติดตามและประเมินผลในระดับ
นี้ก็ควรจะมีหนาที่ในการสงตอขอมูลไปยังหนวยติดตามและประเมินผลในระดับบน เพื่อใชประโยชนตอไปดวย
- ในระดับบน คือ อบจ. หนวยติดตามและประเมินผล จะเปGนผูเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยติดตาม
และประเมินผลในระดับลางเขาไวดวยกัน และจัดทําฐานขอมูลที่รวมศูนย ณ จุดๆ เดียว นอกจากนั้น ก็ควรจะทํา
เปGนรายงานขอมูลในภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัดเพื่อแจกจายทั้งหนวยงานภายใน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลางลงไป เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในอนาคต
2) หน% า ที่ ใ นการวิ เ คราะหโครงการและตรวจสอบความถู ก ต% อง (Project analysis and
validation) เมื่อไดมีการรวบรวมขอมูลแลว การวิเคราะหขอมูลก็เปGนหนาที่ตอมาโดยการวิเคราะหขอมูลนี้โดย
- ในระดับ ล าง หนวยติ ดตามและประเมินผลจะวิ เคราะหขอมู ลของตนเองในเรื่องที่เกี่ ยวกับการ
ดําเนินงานของโครงการและการดําเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการวาไดดําเนินงานตามแผนงานทิศทาง
ของโครงการวาไดดําเนินการไปตามเปgาหมายหรือแผนงานที่ระบุไวหรือไม แลวจัดทําเปGนรายงานเพื่อการรับรูเปGน
การภายในนอกจากนั้นยังจัดสงรายงานฉบับดังกลาวไปยังหนวยติดตามและประเมินผลในระดับบนดวย
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- ในระดับบน หนวยติดตามและประเมินผลจะมีหนาที่ในการวิเคราะหตนเองและรวบรวมรายงานการ
วิเคราะหโครงการจากหนวยติดตามและประเมินผลในระดับลางเพื่อวิเคราะหถึงความเชื่อมโยงของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และวิเคราะหถึงการดํา เนินงานทั้งหมดในระดับยุทธศาสตรภาพรวมทําการตรวจสอบความ
ถูก ตองของขอมู ล และรายงานวิ เ คราะหของหนวยติ ด ตามและประเมิ น ผลในระดั บลางโดยหนวยติ ด ตามและ
ประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพื้นที่ไปตรวจสอบหรือเลือกตรวจสอบหนวยติดตามและประเมินในระดับลาง
เปGนจุดๆ นอกจากนี้ หนวยติดตามและประเมินผลยังควรทําหนาที่เปGนผูใหคําแนะนําหนวยติดตามและประเมินผลใน
ระดับลางที่อาจจะยังไมมีความสามารถในการทําหนาที่ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากนัก
3) หน%าที่ในการเชื่อมโยงกลยุท ธ (Strategic
Linkage) ลักษณะหนาที่ในสวนนี้จะเปGนการ
ประสานกันทั้งในระดับลางและระดับบนจะเกี่ยวของกับการประสานงานและการจัดการประชุมของผูที่เกี่ยวของใน
การทํางานเพื่อใหรับรูถึงสถานการณ และความเปGนไปของโครงการและการดําเนินงานตามแผนงานวา ควรจะมีการ
แกไขและควรดําเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใด นอกจากนั้น หนวยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวนงานที่ไดทํามา
ในชวงกอนหนาโดยการจัดทําในรูปของรายงานประจําปe
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ปB (2554-2558)
ของเทศบาลตําบลปรุใหญ
.....................................

1. วิสัยทัศน Vision ของเทศบาลตําบลปรุใหญ
“ประตูสอีู สาน บริการเลิศล้ํา ลําน้ําธรรมชาติ พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นนําสนามซีเกมส”

2. พันธกิจ (MISSION) ของเทศบาลตําบลปรุใหญ จึงกําหนดพันธกิจไว%ดังนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผูสูงอายุ และคนดอยโอกาส
พันธกิจที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับใหพัฒนาการเรียนรู
ตลอดเวลา
พันธกิจที่ 4 จัดใหมีการปgองกันและระงับโรคติดตอและและพัฒนาการบริการดานสาธารณสุขใหครอบคลุม
และทั่วถึง
พันธกิจที่ 5 สงเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจที่ 6 สงเสริมเศรษฐกิจ พัฒนากลุมอาชีพ ใหดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 7 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิป$ญญาทองถิ่น
พันธกิจที่ 8 ยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)

3. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
หมายถึง การระบุสภาพการใหสําเร็จ (ทําเพื่อใหเกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน) เทศบาลตําบลปรุใหญได
กําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาไวดังนี้
1. การคมนาคมขนสงทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย ทั่วถึง
รองรับการขยายตัวของชุมชน
2. สงเสริมการศึกษาใหเปGนการศึกษาตลอดชีวิต
3. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป$ญญาทองถิ่นดํารงอยูคูทองถิ่น
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดี มีอาชีพและรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. ประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง
6. เศรษฐกิจในชุมชนไดรับการสงเสริมใหมีความเขมแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอ ยกระดับ
ความเปGนอยูใหดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
7. การบริหารจัดการทองถิ่น ใชหลัก ความโปรงใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และความคุมคา
8. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถวนหนา
9. ประชาชนอุนใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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10. เทศบาลมีความเขมแข็งในทุกๆ ดาน
11. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดี ไมมีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุดตอทองถิ่น
12. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมแบบบูรณาการ
13. ประชาชนไดรับการบริการอยางสะดวก รวดเร็ว และเปGนธรรม

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558)
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรด%านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การปgองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ํา
1.2 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในดานความมั่นคงและความปลอดภัย โดยสงเสริมและ
สนับสนุนตํารวจบาน/อปพร. ใหทํางานอยางมีคุณภาพ
1.3 สรางความมั่นใจและความสบายใจใหกับประชาชนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 2. ยุทธศาสตรโครงสร%างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
2.1 จัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสามพี่นองทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) เพื่อลด
ความทับซอนของพื้นที่และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
2.3 สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา
คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใชประโยชน
2.4 การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้าํ และการ
ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น
2.5 สงเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกําลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน
2.6 การผังเมืองรวมของทองถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด
2.7 ซอมบํารุงปรังปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล
ยุทธศาสตรที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล%อม
แนวทางการพัฒนา
3.1 บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ํา ป}า ขยะ มลภาวะ โดยการมีสวนรวมของ 3 ภาคีทุกเรื่อง
ไดแก ภาคีหนวยราชการ นักวิชาการ และประชาชน
3.2 สงเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/สงเสริมการสรางความรมรื่นสองขางทาง เชน
หนาโรงเรียน ชุมชน ปรังปรุงภูมิทัศนภายในจังหวัด
3.3 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการลุมน้ํายอย โดยภาคีความรวมมือของชุมชน
3.4 รณรงคการแกไขป$ญหาภาวะโลกรอน/สงเสริมการประหยัดพลังงาน
3.5 สงเสริมภูมิป$ญญาทองถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมชุมชุน
3.6 ประสานความรวมมือ เพื่อแกป$ญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร
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3.7 การปรับปรุงและพัฒนาสงเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด
3.8 ปรับปรุงคุณภาพสายน้าํ ลําคลองและสายน้ําหลักทั้ง 9 สาย ของจังหวัดนครราชสีมา
3.9 สงเสริมการเฝgาระวังภาวะน้ําทวม น้ําแลง น้ําเค็ม โดยชุมชน
3.10 สนับสนุนใหมีการจัดทําขอมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใชเครื่อง paramotor และเทคโนโลยี
สํารวจระยะไกลเพื่อปgองกันการบุกรุกป}าไม เปGนการอนุรักษทรัพยากรป}าไมและแหลงน้ํา
ยุทธศาสตรที่ 4. ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเปGนเลิศ และเปGนอาชีพสนับสนุนกีฬาพื้นบาน
4.2 สงเสริมจัดการแขงขันกีฬาเพื่อสรางความสมานฉันทระหวางองคกรตาง ๆ
4.3 สงเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนใหเปGนตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการ
กีฬา
4.4 สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแกป$ญหายาเสพติดและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
4.5 ประสานความรวมมือชมรม/สมาคมตาง ๆ เพื่อจัดการแขงขัน ณ สนามกีฬาซีเกมส
4.6 จัดใหมีการประกวดการแสดงของศิลปsนทองถิ่นพื้นบาน เชน ลิเก เพลงโคราช และการแขงขัน
ทางดนตรี เพื่อยกระดับสูมืออาชีพ
4.7 เสนอเปGนตัวแทนการจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬา
4.8 สงเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด%านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปGนไปตามความ
สมัครใจและความพรอมของสถานศึกษานั้น ๆ
5.2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับกอนวัย
เรียน ประถม มัธยมและระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนยการ
เรียนรูชุมชน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา
5.4 สงเสริมใหมีโรงเรียนตนแบบความเปGนเลิศในแตละสาขา
5.5 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีความเปGนเลิศ
5.6 สงเสริมสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู
5.7 จัดใหมีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาของ อบจ. โดยใหมีความรวมมือของผูบริหารการศึกษาทั้งที่สังกัด อบจ.และกระทรวงศึกษาธิการและอื่น ๆ
5.8 จัดการศึกษาโดยเนนคุณธรรมนําสูสัมมาชีพ
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ยุทธศาสตรที่ 6. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
6.1 สงเสริมใหจัดพระสงฆเปGนศูนยสงเสริมคุณธรรม วัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธทองถิ่น
6.2 รื้อฟ€•น คุณคา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชน ชาติพันธุ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิป$ญญา
ทองถิ่น
6.3 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ รูปแบบตางๆ
6.4 สงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บาน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
6.5 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลาใหยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพใหพระสงฆเปGนประจํา
ยุทธศาสตรที่ 7. ยุทธศาสตรการบริหารราชการให%มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
7.1 จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอยางโปรงใส
ตรวจสอบได ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ทองถิ่น และภาคประชาชน
7.2 ประสานงานสามพี่นองทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และรวมมือกับราชการสวนภูมิภาค
7.3 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุก ๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
7.4 สงเสริมการกระจายอํานาจถายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสูองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
7.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคกรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
7.6 จัดระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปGนรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช
7.7 การสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและติดตามการทํางานขององคกร
ตนเอง
7.8 ใหการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาของอําเภอแบบบูรณาการ โดยใชผูมีสวนรวมทุกภาคสวน
เขารวมจัดทําแผน เพื่อใหทุกอําเภอมีแผนหลัก (Master Plan) ในการพัฒนาทุกสวนของอําเภอนั้น ๆ
ยุทธศาสตรที่ 8. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
แนวทางการพัฒนา
8.1 ประสานรวมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดและจัดระบบ
การตลาดสงเสริมการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
8.2 ประสานงานโครงขายการทองเที่ยวอยางเปGนระบบ เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิง
วัฒนธรรม/เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร)
8.3 ประสานการตลาดนักทองเที่ยวผูสูงอายุจากตางประเทศมาใชบริการแบบลองสเตยที่ศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
8.4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว รวมกับสถาบันทางการศึกษา ศูนยพัฒนาขอมูล
การทองเที่ยว
8.5 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อบริการนักทองเที่ยวใหสะดวกรวดเร็ว
8.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป$ญญาทองถิ่นภายใน
จังหวัด เชน งานยาโม งานผาไหมป$กธงชัย งานปราสาทหิน งานแขงเรือพิมาย ฯลฯ
8.7 ใชสนามกีฬาซีเกมสเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เชน งานแสดงสินคาอินโดจีน ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 9. ยุทธศาสตรการพัฒนาด%านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
9.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร ผูรับบริการสามารถ
เขาถึงไดอยางครอบคลุมเปGนธรรมเกิดความพึงพอใจ
9.2 สนับสนุนการพัฒนากําลังดานสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน (แพทย/พยาบาล/
เจาหนาที่สาธารณสุข) ครอบคลุมทุกวิชาชีพ
9.3 ดําเนินการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ กําลังคน
งบประมาณ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
9.4 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานสาธารณสุข โดยสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ใหทํางานอยางมีคุณภาพและมีขวัญกําลังใจที่ดี
9.5 จัดระบบสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สูการมีสุขภาพที่ดี
(คุมครองผูบริโภค/การควบคุมปgองกันโรคติดตอ/ไมติดตอ/การฟ€•นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)
9.6 พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนยแจงเหตุและจัดใหมีหนวย
รับสงผูป}วยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทํางานกับหนวยบริการสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.7 การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนใหมีสวนรวมทุกภาคสวน ทั้งผูนําชุมชน (กํานัน ,
ผูใหญบาน) กลุมสตรี , กลุมเยาวชน , กลุมวัยรุน , วัยทํางาน , วัยสูงอายุ
9.8 การสงเสริมและสนับสนุนใหโรงพยาบาลในแตละพื้นที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับ
รักษาผูป}วยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุน ประสานงาน ใหมีการสรางโรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้งในเมืองและตําบล
ยุทธศาสตรที่ 10. ยุทธศาสตรการพัฒนาด%านสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนา
10.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อยางทั่วถึงและเปGนธรรม
10.2 สงเสริมการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและประชาชน
10.3 การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ
HIV จัดใหมีและเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
10.4 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแตแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุน เยาวชน
วัยทํางาน และวัยชรา
10.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการ
10.6 สนับสนุนกลุมเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูป}วยเรื้อรัง ดานหลักประกันรายไดเขาถึง
บริการของรัฐอยางทั่วถึงเปGนธรรม
10.7 จัดตั้งศูนยขอมูลเพื่อวิเคราะหป$ญหาและรวบรวมป$ญหา
10.8 คุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส
ยุทธศาสตรที่ 11. ยุทธศาสตรด%านเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนา
11.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตและการตลาด โดยใหความรูกับ
ประชาชนอยางทั่วถึงและสอดคลองกับวิถีชีวิตจริง
11.2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ดานเกษตรกรรม
11.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย
11.4 พัฒนาความรูดานวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุน
ศูนยการเรียนรูชุมชน/และแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม
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11.5 ประสานงานจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
11.6 สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองตาง ๆ
11.7 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตรเปGนพลังงานทดแทน
11.8 สงเสริมการดําเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร,น้ํา,ลม,แสงอาทิตยและการเผา
ขยะเศษวัสดุเปGนพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 12. ยุทธศาสตรการพัฒนาด%านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
12.1 การสงเสริมผูประกอบการรายยอย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน
หนวยงานของรัฐ เชน ความรูดานบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุนชองทางการตลาด
12.2 สงเสริม OTOP ในดานนวัตกรรม เชน พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเปGนสินคาสงออก
และจัดทําหองแสดงสินคา เพือ่ ขยายเครือขายและการตลาดสงออก
12.3 ประสานงานกับทุกภาคสวน เชน สภาอุตสาหกรรม หอการคา อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนดาน
เศรษฐกิจของจังหวัด
12.4 การพัฒนาเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ
12.5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
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ป!จจัยนําเข%า
(Input)

แบบที่ 1

แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ของท%องถิ่นโดยตนเอง
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แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท%องถิ่น
ชื่อองคกรปกครองสวนท%องถิ่น เทศบาลตําบลปรุใหญ
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท%องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท%องถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและป$ญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปsดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปgาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร

มี
การดําเนินงาน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ไมมีการ
ดําเนินงาน
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กระบวนการติดตาม
(Process)

แบบที่ 2

แบบติดตามผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลปรุใหญ
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท%องถิ่นประจําปB 2557
สวนที่ 1 ข%อมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลปรุใหญ

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปB
2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปe
ปBที่ 1 2557

ปBที่ 2 2558

ปBที่ 3 2559

รวม

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ

32

4,480,000

13

1,980,000

10

1,750,000

54

8,210,000

92

82,426,630

31

46,860,300

15

23,915,200

138

153,202,130

8

660,000

8

760,000

9

4,590,000

25

6,010,000

6

540,000

2

130,000

2

130,000

10

800,000

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
6. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม
7. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
8. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและ
บริการ
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
10.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการ
สังคม
11.ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม
12.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
รวม

7

2,125,600

4

970,000

5

4,970,000

16

8,065,600

5

1,170,000

3

100,000

-

-

8

1,270,000

61

12,217,030

28

16,172,000

26

10,692,000

115

39,081,030

-

-

-

-

-

-

-

-

15

783,400

10

270,000

8

340,000

33

1,393,400

10

731,000

7

266,000

6

236,000

23

1,233,000

8

446,280

8

446,280

8

446,280

24

1,338,840

3

20,445,000

2

20,070,000

2

20,070,000

7

60,585,000

247

126,024,940

116

88,024,580

91

67,139,480

453

281,189,000

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณาวาแผนยุทธศาสตรนั้น มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแตละ
ยุทธศาสตรเปGนอยางไร มีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยูเฉพาะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่งหรือไม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับยุทธศาสตรใด
สรุป จากแผนพัฒนาสามปeจะเห็นวาปe พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลปรุใหญ พยายามที่จะใหมีการกระจายโครงการ
ทุกยุทธศาสตรแตจะมีการกระจุกตัวในยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานมากที่สุด คือ จํานวน 92 โครงการ เปGนเงิน
82,426,630 บาท ซึ่งจํานวนโครงการมีจํานวนมากและใชงบประมาณมากแตงบประมาณของเทศบาลตําบลปรุใหญ
มีงบประมาณจํากัด แสดงใหเห็นวา เทศบาลตําบลปรุใหญ ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน เปGน
อันดับ 1 อันดับ 2 คือ ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ และอันดับ 3 คือ ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนยุทธศาสตรที่ไมคอยเนน ไดแก ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม
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3. จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ปBที่ 1 2557
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาเกษตร
2. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑผา
ไหม
3. การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
4. การแกไขป$ญหาสังคมและความ
เดือดรอนของประชาชน
5. ดานการบริหารจัดการอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ปBที่ 2 2558

ปBที่ 3 2559

รวม

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

8

446,280

8

446,280

8

446,280

24

1,338,840

-

-

-

-

-

-

-

-

95

102,871,630

33

66,930,300

17

43,985,200

145

213,787,130

55

5,923,400

31

3,010,000

27

6,680,000

112

15,613,400

68

14,342,630

32

17,142,000

31

15,662,000

131

47,146,630

เกณฑการพิจารณา : พิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัดมากนอยเพียงใด ถามีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดมากก็แสดงใหเห็นวา
แผนยุทธศาสตรนั้น เปGนแผนยุทธศาสตรที่ดี
สรุป ยุทธศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวน 5 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผาไหม การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว การแกไขป$ญหาสังคมและความเดือดรอน
ของประชาชน และดานการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
พบวา จํานวนโครงการของเทศบาลตําบลปรุใหญ ปe 2557 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
จํานวน 4 ยุทธศาสตร จํานวน 68 โครงการ ซึ่งแสดงวาแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลปรุใหญเปGนยุทธศาสตร
ที่ดี
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปB 2557
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
2. ยุทธศาสตร
โครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรการกีฬา
และนันทนาการ
5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา
6. ยุทธศาสตรสงเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
7. ยุทธศาสตรการ
บริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
8. ยุทธศาสตร
พัฒนาการทองเที่ยวและ
บริการ
9. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสาธารณสุข
10.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสวัสดิการ
สังคม
11.ยุทธศาสตรดาน
เกษตรกรรม
12.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม

รวม

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการที่
ยังไมได%ดําเนินการ

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก

จํานวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน

ร%อยละ

จํานวน

ร%อยละ

จํานวน

ร%อยละ

จํานวน

ร%อยละ

จํานวน

ร%อยละ

จํานวน

ร%อยละ

6

18.75

-

-

26

81.25

-

-

11

15.07

32

100

22

23.91

-

-

70

76.09

-

-

40

54.79

92

100

-

-

-

-

8

100

-

-

-

-

8

100

3

50

-

-

3

50

-

-

3

4.11

6

100

4

57.14

-

-

3

42.86

-

-

-

-

7

100

2

40

-

-

3

60

-

-

-

-

5

100

34

55.74

-

-

27

44.26

-

-

15

20.55

61

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

33.33

-

-

10

66.67

-

-

2

2.74

15

100

3

30

-

-

7

70

-

-

2

2.74

10

100

1

12.50

-

-

7

87.50

-

-

-

-

8

100

-

-

-

-

3

100

-

-

-

-

3

100

80

32.39

-

-

167

67.61

-

-

73

100

247

100

เกณฑในการพิจารณา : (1) ทําการเปรียบเทียบขอมูลวามีโครงการที่เสร็จมากนอยเพียงใด เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนาในการดําเนินโครงการตามแผน
(2) หากมีรอยละของโครงการที่ดําเนินงานเสร็จแลวมากเทาใด ก็แสดงใหเห็นวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนที่กํา หนด ในทางกลับกันหากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีสัดสวนของโครงการที่ยกเลิก หรือที่เพิ่มโครงการมากเทาไร ยอมสะทอนใหเห็นวาแผนยุทธศาสตรนั้น ๆ
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปe 2557 รวม 12 ยุทธศาสตร จํานวนโครงการตามแผน มี
ทั้งสิ้น 247 โครงการ จํานวนโครงการที่แลวเสร็จ จํานวน 80 โครงการ คิดเปGน 32.39% โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 167 โครงการ ซึ่งคิดเปGน 67.61% และโครงการที่เพิ่มเติม จํานวน 73 โครงการ ซึ่งตามผลการ
ดําเนินงานดังกลาว แสดงวาการดําเนินการตามแผนยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
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5. การเบิกจายงบประมาณปB 2557
1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรการกีฬาและ
นันทนาการ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา
6. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม
7. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
8. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยว
และบริการ
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข
10.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สวัสดิการสังคม
11.ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม
12.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
รวม

งบปกติ

โอนตั้งจายรายการใหม
รอย
จํานวนเงิน
ละ
-

778,345.11

รอย
ละ
8.50

4,797,600
-

52.40
-

-

-

271,414.76

2.96

-

387,948

4.24

337,080

จํานวนเงิน

เงินสะสม
จํานวนเงิน
-

รอย
ละ
-

เงินอุดหนุน
จํานวนเงิน
รอย
ละ
-

รวม
จํานวนเงิน
778,345.11

รอย
ละ
3.76

34.93
-

-

-

-

-

-

-

271,414.76

1.31

-

-

-

-

-

387,948

1.87

3.68

-

-

-

-

-

337,080

1.63

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

618,368.21

6.75

-

-

-

-

30,000

0.38

648,368.21

3.13

324,864.01

3.55

-

-

-

-

7,849,200

99.36

8,174,064.01

39.44

8,900
-

0.10
-

-

-

-

-

-

-

8,900
-

0.04
-

9,155,671.75

100

618,864

20.27

3,053,800

100

7,899,720

100

20,728,055.75

100

1,066,800

5,864,400
-

28.29
-

เกณฑในการพิจารณา : นําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดระบุไวในแผน เพื่อเปGนขอมูลที่แสดงให
เห็น ถึงสถานการณทางดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานตามแผนฯ
สรุป การเบิกจายงบประมาณ มีการดําเนินการตามโครงการพัฒนา (ไมรวมคาใชจายประจํา คาตอบแทน
และคาวัสดุอุปกรณ) รวมจํานวนเงินที่เบิกจายทั้งสิ้น 12,828,335.75 บาท (ไมรวมเงินอุดหนุน) ดังนี้
- งบปกติ
- โอนตั้งจายรายการใหม
- เงินสะสม

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

9,155,671.75 บาท
618,864 บาท
3,053,800 บาท
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได%รบั เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค
6. โครงการที่ได%รบั เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคประจําปB 2557
โครงการ
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ
3. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
4. โครงการปgองกันและแกไขป$ญหายาเสพติด
5. โครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คายเยาวชน
ตนกลาพัฒนา)
รวม

ผลการดําเนินงาน
อยูใน
ยังไมได%
ดําเนินการ
ระหวาง
ดําเนินการ
เสร็จแล%ว
ดําเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได%รับ

งบประมาณ
ที่เบิกจายไป

20,520
756,000
7,093,200
24,000
6,000

20,520
756,000
7,093,200
24,000
6,000

7,899,720

7,899,720

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณาวาสถานการณในการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงคนั้นเปGนอยางไร
สรุป พบวาไดรั บ การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค จํ า นวน 5 โครงการ เปG น จํ า นวนเงิ น
7,899,720 บาท ไดดําเนินการตามโครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปGนจํานวนเงิน 20,520 บาท , โครงการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ เปGนจํานวนเงิน 756,000บาท ,โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เปGนจํานวนเงิน
7,093,200 บาท , โครงการปg องกั นและแกไขป$ ญหายาเสพติด เปG น จํ า นวนเงิ น 24,000บาท และโครงการคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คายเยาวชนตนกลาพัฒนา) เปGนจํานวนเงิน 6,000 บาท รวมงบประมาณเบิกจาย 7,899,720
บาท
สวนที่ 4 ป!ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
พบวา ป$ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงามตามแผนพัฒนาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) ดังนี้
1. จํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) มีจาํ นวนมาก ซึ่งจากรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจําปeงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการทั้งหมด 247 โครงการ งบประมาณ
จํานวน 126,024,940 บาท ซึ่งงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2557 ไมสามารถดําเนินการตาม
โครงการที่ประชาคมหมูบานไดเสนอเขาแผนพัฒนาสามปeไดครบทุกโครงการ เนื่องจากขอจํากัดของงบประมาณ
2. การดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) ไมสามารถดําเนินงานไดครบทุกยุทธศาสตร
กระจุกตัวอยูในยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 92 โครงการ และยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพคุณภาพ จํานวน 61 โครงการ
3. งบประมาณมีจํากัด ทําใหไมสามารถพัฒนาไดทุกโครงการตามความตองการของประชาชน
4. ประชาชนยังไมเขาใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาสามปe โดยจะสังเกตไดวา ในการเสนอ
โครงการในการประชุมประชาคมหมูบาน จะเสนอโครงการดานโครงสรางพื้นฐานเปGนสวนใหญ เชน ถนน ไฟฟgา ทอ
ระบายน้าํ ประปา เปGนตน ซึ่งจะไมคอยใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาในดานอื่น ๆ
5. คณะกรรมการฯ ควรมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเสนอรายงานผล
และขอเสนอแนะใหผูบริหารทราบทุกครั้ง
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แนวทางแก%ไข และข%อเสนอแนะ
1. เทศบาลตําบลปรุใหญ ควรวิเคราะหโครงการที่ประชาคมแตละหมูบานเสนอมาเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญ และความจําเปGนเรงดวน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปe โดยคํานึงถึงงบประมาณของเทศบาลตําบล
ปรุใหญเปGนสําคัญ
2. ควรใหความสําคัญคลอบคลุมทุกยุทธศาสตร บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปeกระจายตัวในทุก
ยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถพัฒนาและแกไขป$ญหาของชุมชนไดอยางยั่งยืน
3. ควรชี้แจงทําความเขาใจกับผูนําทองถิ่น ชุมชน ประชาชนใหเขาใจถึงความสําคัญในการจัดลําดับ
ความสําคัญ ความจําเปGนเรงดวน และการเสนอโครงการที่บรรจุเขาแผนพัฒนาสามปe โดยใหคํานึงถึงศักยภาพของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ เกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดําเนินการได
4. บริหารงบประมาณใหเปGนไปตามแผนพัฒนาสามปeและเทศบัญญัติงบประมาณรายจายทีว่ างไว

20

กระบวนการประเมินผล
(Output)
แบบที่ 3

แบบประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร

21

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปGนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปeละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปeงบประมาณ

สวนที่ 1 ข%อมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนท%องถิ่น เทศบาลตําบลปรุใหญ
2. วัน/เดือน/ปB ที่รายงาน 31 ตุลาคม 2557

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรและโครงการในปB 2557
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ได%ปฏิบัติ
ปB 2557
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ จํานวนโครงการที่
ในแผน 2557
นําไปปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
32
6
2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
92
22
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
8
4. ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ
6
3
7
4
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
6. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
5
2
7. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ
61
34
8. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
15
5
10.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม
10
3
11.ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม
8
1
12.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
3
อุตสาหกรรม
รวม
247
80
ร%อยละของผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามแผน คิดเป,น
ร%อยละ 32.39
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
แบบที่ 3/2 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท%องถิ่นในภาพรวม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง

จํานวน 84 คน
จํานวน 116 คน

คิดเปGนรอยละ 42
คิดเปGนรอยละ 58

ต่าํ กวา 20 ปe
20 – 30 ปe
31 – 40 ปe
41 – 50 ปe
51 – 60 ปe
มากกวา 60 ปe

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

17
27
39
40
54
23

คิดเปGนรอยละ 8.5
คิดเปGนรอยละ 13.5
คิดเปGนรอยละ 19.5
คิดเปGนรอยละ 20
คิดเปGนรอยละ 27
คิดเปGนรอยละ 11.5

3. การศึกษา (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
อนุปริญญา หรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อื่น ๆ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

63 คน
67 คน
12 คน
28 คน
15 คน
15 คน

คิดเปGนรอยละ
คิดเปGนรอยละ
คิดเปGนรอยละ
คิดเปGนรอยละ
คิดเปGนรอยละ
คิดเปGนรอยละ

31.5
33.5
6
14
7.5
7.5

4. อาชีพหลัก (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับราชการ
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
คาขาย ธุรกิจสวนตัว
รับจาง
นักเรียนนักศึกษา
เกษตรกร
อื่น ๆ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

17 คน
18 คน
49 คน
55 คน
24 คน
13 คน
24 คน

คิดเปGนรอยละ
คิดเปGนรอยละ
คิดเปGนรอยละ
คิดเปGนรอยละ
คิดเปGนรอยละ
คิดเปGนรอยละ
คิดเปGนรอยละ

8.5
9
24.5
27.5
12
6.5
12

2. อายุ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ภาพรวม มากนอยเพียงใด
ความพึงพอใจ

พอใจมาก
(%)

พอใจ
(%)

ไมพอใจ
(%)

1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

17

77

6

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

16

69

15

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

14

69.5

16.5

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ

13

67

20

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

15.5

69.5

15

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

10.5

73.5

16

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหา

10

74.5

15.5

8) การแกไขป$ญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน

12

70.5

17.5

9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

17

69

14

13.89

71.06

15.06

ภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท%องถิ่นใน
แตละยุทธศาสตร (คะแนนเต็ม 10)
ยุทธศาสตรที่ 1 ด%านความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

6.92

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

6.86

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

7.30

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

6.83

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

7.30

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

7.27

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

7.26

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

7.35

รวม

7.13

24

ยุทธศาสตรที่ 2 ด%านโครงสร%างพื้นฐาน
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

6.84

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

6.88

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

6.38

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

6.71

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

7.85

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

6.86

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

7.23

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

6.94

รวม

6.96

ยุทธศาสตรที่ 3 ด%านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล%อม

ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

7.96

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

6.82

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

7.22

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

6.56

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

7.70

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

6.69

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

6.72

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

6.73

รวม

7.05

25
ยุทธศาสตรที่ 4 ด%านการกีฬาและนันทนาการ

ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

7.45

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

7.55

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

6.81

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

6.85

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

7.83

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

6.75

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

6.81

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

6.96

รวม

7.12

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด%านการศึกษา
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

7.94

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

7.38

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

7.26

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

7.77

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6.79

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

6.74

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

6.78

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

7.28

รวม

7.24

26

ยุทธศาสตรที่ 6 ด%านการสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
คะแนน
(10 คะแนน)

ความพึงพอใจ
1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

6.91

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

7.04

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

6.97

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

7.45

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

7.44

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

8.00

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

7.47

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

6.94

รวม

7.28

ยุทธศาสตรที่ 7 ด%านการบริหารราชการให%มปี ระสิทธิภาพคุณภาพ
คะแนน
(10 คะแนน)

ความพึงพอใจ
1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

7.38

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

7.26

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

7.30

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

6.71

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6.67

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

6.59

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

6.77

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

6.65

รวม

6.91

27

ยุทธศาสตรที่ 8 ด%านการทองเที่ยวและบริการ
คะแนน
(10 คะแนน)

ความพึงพอใจ
1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

-

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

-

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

-

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

-

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

-

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

-

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

-

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

-

รวม

-

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาด%านสาธารณสุข
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

7.44

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

7.32

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

6.80

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

6.90

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6.83

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

7.41

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

7.37

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

7.05

รวม

7.14

28

ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาด%านสวัสดิการสังคม
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

6.51

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

6.73

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

6.82

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

6.90

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6.82

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

6.99

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

7.23

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

7.06

รวม

6.88

ยุทธศาสตรที่ 11
การพัฒนาด%านการเกษตร
( เชน โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร , โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต , เศรษฐกิจพอเพียง )
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

7.41

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

6.82

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

6.71

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

7.80

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6.74

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

7.28

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

7.82

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

7.89

รวม

7.31

29

ยุทธศาสตรที่ 12

การพัฒนาด%านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม

6.63

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

6.54

3) มีการเปsดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

6.56

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ

6.63

5) มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6.66

6) การดําเนินงานเปGนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

6.54

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขป$ญหาของประชาชนในทองถิ่น

7.04

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

6.52

รวม

6.64

สรุปคะแนนความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานทุกยุทธศาสตร (ภาพรวม)
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7.13

2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

6.96

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

7.05

4. ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ

7.12

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

7.24

6. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

7.28

7. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ

6.91

8. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ

-

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

7.14

10.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม

6.88

11.ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม

7.31

12.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

6.64

รวม

6.5

30

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
คิดเป,นร%อยละของ
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการที่
ปรากฏในเทศบัญญัติ โครงการทีป่ รากฏใน
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
งบประมาณรายจาย
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
9
9.00
2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
21
21
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
2
2
4. ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ
6
6
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
10
10
6. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
3
3
7. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ
38
38
8. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
6
6
10.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม
3
3
11.ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม
2
2
12.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
รวม
100
100
การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปBประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปB
(พ.ศ. 2557-2559)

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
32
2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
92
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
8
4. ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ
6
7
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
6. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
5
7. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ
61
8. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
15
10.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม
10
11.ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม
8
12.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
3
รวม
247
ระดับผลสัมฤทธิ์การนําโครงการจากแผนพัฒนาสามปB มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย คิดเป,นร%อยละ

จํานวนโครงการที่
ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย

9
21
2
6
10
3
38
6
3
2
100
40.49
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สรุป
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
................................
1. จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปB ในปe 2557 มีจํานวน 247 โครงการ แยกเปGนตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
ทําได 6 โครงการ จาก 32 โครงการ
และทรัพยสิน
1.2 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
ทําได 22 โครงการ จาก 92 โครงการ
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ทําได - โครงการ จาก
8 โครงการ
1.4 ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ
ทําได 3 โครงการ จาก
6 โครงการ
1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
ทําได 4 โครงการ จาก
7 โครงการ
1.6 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ทําได 2 โครงการ จาก
5 โครงการ
1.7 ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ ทําได 34 โครงการ จาก 61 โครงการ
1.8 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวและบริการ
ทําได - โครงการ จาก - โครงการ
1.9 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
ทําได 5 โครงการ จาก 15 โครงการ
1.10 ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคม
ทําได 3 โครงการ จาก 10 โครงการ
1.11 ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม
ทําได 1 โครงการ จาก 8 โครงการ
1.12 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
ทําได - โครงการ จาก
3 โครงการ
จากจํานวน 12 ยุทธศาสตร รวมจํานวนโครงการในแผนพัฒนาป0 2557 จํานวน 247 โครงการ
ผลการดําเนินงานตามแผนที่ได5ดําเนินการมี 80 โครงการ คิดเป8น 32.39 %
2. การเบิกจายงบประมาณตามโครงการ งบประมาณที่ตั้งไวตามแผนเปGนเงิน 126,024,940 บาท เบิกจายจริง
(ไมคิดรายจายประจํา) เปGนเงินทั้งสิ้น 12,828,335.75 บาท (ไมรวมเงินอุดหนุน)
1. ป!ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
พบวา ป$ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงามตามแผนพัฒนาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) ดังนี้
1. จํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) มีจาํ นวนมาก ซึ่งจากรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจําปeงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการทั้งหมด 247 โครงการ งบประมาณ
จํานวน 126,024,940 บาท ซึ่งงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2557 ไมสามารถดําเนินการตาม
โครงการที่ประชาคมหมูบานไดเสนอเขาแผนพัฒนาสามปeไดครบทุกโครงการ เนื่องจากขอจํากัดของงบประมาณ
2. การดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปe (พ.ศ. 2557-2559) ไมสามารถดําเนินงานไดครบทุกยุทธศาสตร
กระจุกตัวอยูในยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 92 โครงการ และยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพคุณภาพ จํานวน 61 โครงการ
3. งบประมาณมีจํากัด ทําใหไมสามารถพัฒนาไดทุกโครงการตามความตองการของประชาชน
2. ประชาชนยังไมเขาใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาสามปe โดยจะสังเกตไดวา ในการเสนอ
โครงการในการประชุมประชาคมหมูบาน จะเสนอโครงการดานโครงสรางพื้นฐานเปGนสวนใหญ เชน ถนน ไฟฟgา ทอ
ระบายน้าํ ประปา เปGนตน ซึ่งจะไมคอยใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาในดานอื่น ๆ
3. คณะกรรมการฯ ควรมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเสนอรายงานผล
และขอเสนอแนะใหผูบริหารทราบทุกครั้ง
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แนวทางแก%ไข และข%อเสนอแนะ
1. เทศบาลตําบลปรุใหญ ควรวิเคราะหโครงการที่ประชาคมแตละหมูบานเสนอมาเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญ และความจําเปGนเรงดวน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปe โดยคํานึงถึงงบประมาณของเทศบาลตําบล
ปรุใหญเปGนสําคัญ
2. ควรใหความสําคัญคลอบคลุมทุกยุทธศาสตร บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปeกระจายตัวในทุก
ยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถพัฒนาและแกไขป$ญหาของชุมชนไดอยางยั่งยืน
3. ควรชี้แจงทําความเขาใจกับผูนําทองถิ่น ชุมชน ประชาชนใหเขาใจถึงความสําคัญในการจัดลําดับ
ความสําคัญ ความจําเปGนเรงดวน และการเสนอโครงการที่บรรจุเขาแผนพัฒนาสามปe โดยใหคํานึงถึงศักยภาพของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ เกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดําเนินการได
4. บริหารงบประมาณใหเปGนไปตามแผนพัฒนาสามปeและเทศบัญญัติงบประมาณรายจายทีว่ างไว
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจ โดยการสุมจากกลุมตัวอยาง จํานวน 200 ตัวอยาง ระดับความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในภาพรวม สรุปไดดังนี้
- ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก
คิดเปGนรอยละ 13.89
- ระดับความพึงพอใจ พอใจ
คิดเปGนรอยละ 71.06
- ระดับความพึงพอใจ ไมพอใจ
คิดเปGนรอยละ 15.06
5. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) สรุปได%ดงั นี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรการกีฬาและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
6. ยุทธศาสตรสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
7. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ
8. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
10.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม
11.ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม
12.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ

7.13
6.96
7.05
7.12
7.24
7.28
6.91
7.14
6.88
7.31
6.64

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

สรุปคะแนนความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 6.5 คะแนน
6. ระดับผลสัมฤทธิ์ในการนําโครงการจากแผนพัฒนาสามปB มาบรรจุลงในข%อบัญญัติงบประมาณรายจาย
คิดเป,นร%อยละ 40.49

