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ส่วนที่  ๘ 
 

 
 
 
 
 

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)   
๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดหน้า  ๓๐) 

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูหน้า  ๓๘) 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได ้ ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูหน้า  ๓๐) 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูหน้า  ๔๓) 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา (รายละเอียดดูหน้า  ๓๙)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๑๔๔  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน     ๘๔  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๓๓  ของแผนยุทธศาสตร์              
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูหน้า  ๓๑) 

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน (รายละเอียดดูหน้า  ๔๔) 
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๔  คะแนน (รายละเอียดดูหน้า  ๓๒) 

 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (รายละเอียดดูหน้า  ๔๑)  โดยสรุปได้ดังนี้   
/โครงการที่... 

        

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  

(ระหว่างเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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            โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   ๑๔๔  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุใทศบัญญัติ  จ านวน     ๘๔  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๓๓  ของแผนพัฒนาสามปี 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูหน้า  ๓๓)     

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๐  
(รายละเอียดดูหน้า  ๔๖  และ  ๔๘)   

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๑๕๓  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน     ๖๖  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๑๓  ของแผนพัฒนาสามปี 
 

๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูหน้า  ๓๔)     
 

๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๖  หน้า  ๕๐-๗๘) 
 ๔.๑  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดมีบางส่วน 

๔.๒  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
 ๔.๓  เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะด าเนินจ าหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  

๔.๕  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
๔.๖  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  

 

๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๗  หน้า  ๗๙) 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชนสามารถ
ติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลาย
อย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้  การจราจรบางส่วนอยู่ติดกับถนนสายหลักมีรถสัญจรไปมาเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

๕.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชน

เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน   คนหนุ่มสาวอพยพไปหา
งานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท า
ให้ขาดรายได้  ข้าวของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  
เนื่องจากต้องสูบน้ าจากแหล่งน้ า ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แกเ่ทศบาลต าบลโนนสะอาด     

/๖.  ปัญหาและ... 
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๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการของเทศบาล  มีดังนี้ 
ล าดับที่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผน ๔ ปี 
(๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

-  ระยะเวลาในการจัดโครงการ และ
ระเบียบแผนฯที่ออกใหม่ ไม่สอดคล้อง
กันท าให้ได้โครงการที่ครอบคลุม 
 

- ความร่วมมือของประชาชน และ
ระยะเวลาที่มีจ ากัด 

- ระเบียบต้องสอดคล้องกับสภาพ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง และน ามาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม 

๒ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- จ านวน อปพร.ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
จุดมุ่งหมายที่เทศบาลตั้งไว้ 

-  ขาดการประชาสัมพันธ์ของผู้น า
ชุมชน  และขาดความร่วมมืออย่าง
จริงใจจาก  อปพร.ในพื้นที่ 

-  ผู้น้ าในท้องถิ่นต้องสนใจและให้
ความส าคัญเรื่องการป้องกันภัย 
และส่งเสริมสนับสนุน อปพร.ใน
พ้ืนที่ให้ได้รับการฝึกอบรม ให้เกิด
ความรู้และความสามารถที่ดี 

๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (E-laas) ประจ าปี ๒๕๖๐ 

-  พนักงานขาดความรู้ความสามารถ
ในการบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  และระบบบัญชีในระบบ
ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

-  ระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงาน ช้า
และล้าสมัย  จ านวนเครื่องไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

-  จัดอบรมให้กับพนักงานทุกปี 
-  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  และ
ระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว  
สะดวกในการคีย์ข้อมูล laas 

๔ โครงการก่อสร้างห้องน้ าส านักงานเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด 

-  ก่อสร้างในช่วงหน้าฝน  ซึ่งผู้รับเหมา
ไม่สามารถลงท างานให้แล้วเสร็จทัน
ปีงบประมาณได้  
 

-  ปริมาณน้ าฝนที่มากในบริเวณ
ก่อสร้างห้องน้ า  ท าให้การก่อสร้าง
เป็นไปได้ยาก 

-  ควรท าเรื่องเบิกตัด
ปีงบประมาณ  และเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ  
๒๕๖๑   

 
/๗.  ปัญหาอุปสรรค...
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๗.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  เทศบาลไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่อ านวยความสะดวกครบตามความต้องการของประชาชน   
(๓)  เทศบาลมีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
อุปสรรค 
(๑)  เทศบาลต้องไปรับน้ าจากประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอชุมแพ  ที่อยู่ห่างจากต าบล   
(๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ า   
(๓)  เทศบาลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้    

ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
 

๘.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑)  เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมากตามความต้องการและความเดือดร้อน
ของประชาชน  จ านวน  ๑๔๔  โครงการ  และบรรจุไว้ในเทศบัญญัติจ านวน  ๘๔  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  
๕๘.๓๓  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาสามปี   

๒)  เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติไดไ้ม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี  
 อุปสรรค 

๑)  เทศบาลมปีัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี     
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาสามปี   

 
 
 

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


