ผลการติดตามผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕63 ถึง ตุลาคม ๒๕๖3)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี ๒๕61
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดาเนินงาน
๘๒
๒๑
๘
๑
๖๓
๒๙

ปี ๒๕๖2
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย)
ดาเนินงาน
88
0
5
2
44
25

ปี ๒๕๖3
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย)
ดาเนินงาน
92
42
19
11
32
12

๓

-

3

-

4

1

๗

๑

4

-

5

2

๒๒

๑๐

18

10

21

11

๒๐๕

๖๒
๓๐.๒๔

162

37
22.83

273

78
28.57

ปี ๒๕๖4

ปี ๒๕๖5

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน บรรจุในเทศ
คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา
บัญญัติ
ของโครงการที่
ท้องถิ่น
(นาไปปฏิบัติ)
ดาเนินการฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
126
40
14.65
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8
4
1.46
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
4
1
๐.36
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
31
11
4.03
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
55
21
7.69
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
12
2
0.73
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
27
15
5.49
รวม
273
94
34.43

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓
และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนัง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและ
หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6) และการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลนิเวศน์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลนิเวศน์ จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6) และการ
ติดตามและประเมิน ผลโครงการส าหรั บ แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้ องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้อ งถิ่น และ ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนิเวศน์ ได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
โดยได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลนิเวศน์ ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)
ของเทศบาลตาบลนิเวศน์
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๒๕
๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์
(๕)
(๕)
๓.๒ พันธกิจ
(๕)
(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
(๕)
(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
รวม
๑๐๐
๑๐๐
๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๒ หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาโดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า ๒๑)
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตาบลนิเ วศน์ ได้ ดาเนิ นการติ ดตามและ
ประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม ๒๕๖2 (เวลา ๐๙.3๐ น.) ณ สานักงานเทศบาลตาบลนิเวศน์ ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๙
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๑๐

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ปี)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท.
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ส่วนที่ ๕
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ , ๑๔ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหาร
กิจการบ้านเมือง ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนอง
ความต้องการประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่ม
โครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการ
บริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ตามติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลนิเวศน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 เป็น ไปด้ว ยความถูกต้ องและบรรลุ เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตาบลนิเวศน์ จึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖1–๒๕๖5) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในระบบ e-plan และได้นาข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าว
มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน e-plan ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕62 – เมษายน ๒๕๖3)
(www.dla.go.th)

ส่วนที่ ๖
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา จะต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง
ตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.
ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดังนี้
๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ดังนี้
๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)
๑. เป็นเมืองสงบ พลเมืองมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามไว้
๒. พลเมืองมีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน
๓. เทศบาลตาบลนิเวศน์มีพื้นที่ ที่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว
๔. นโยบายการของรัฐบาล
๕. การถ่ายโอนภารกิจมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน
๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)
๑. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ
๒. นโยบายการพัฒนาฝีมือ แรงงาน การประกอบอาชีพ อาชีพเสริม ยังเข้าไม่ถึง
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
๓. ประชาชนยังมีการรวบกลุ่มในการประกอบอาชีพค่อนข้างน้อย และยังไม่เข้มแข็ง
๔. ประชาชนยังขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
๕. ภารกิจของเทศบาลตาบลเพิ่มมากขึ้น แต่บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญ
๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)
(๑) ประชาชน ผู้ น าชุมชน มีความพร้อ มที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒ นา
ท้องถิ่นของตนเอง
(๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
(๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(๔) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย
และมัน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
(๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สังกัดเทศบาลตาบลนิเวศน์
(๖) มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่
(๗) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
(๘) ผู้นาชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
(๙) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทาให้มีน้าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
(๑๐) เทศบาลตาบลนิเวศน์ มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
(๑๑) เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
(๑๒) ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
(๑๓) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ธนาคารข้าว ฯลฯ
(๑๔) มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)
(๑) คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาในเมืองและต่างประเทศ
(๒) ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทาให้ขาด
รายได้
(๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง
(๔) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
(๕) ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่
(๖) เทศบาลตาบลนิเวศน์ ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจากัด
(๗) แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อ
(๘) ที่ดิน มีราคาสู งถ้าจะพัฒ นาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ
จานวนมาก
(๙) ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น
********************************

ส่วนที่ ๗
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รอบ ๒๕๖3
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕63 ถึง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3)

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)
๑.๑ กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ :
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการ
ดาเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๕)
(๒) แบบที่ ๑ : การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
การดาเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๔)
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า
๓๖)
(๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๙)
๑.๓ ผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
(๑) แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๕) โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 179 โครงการ
 สามารถดาเนินการได้
จานวน 37 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ 20.67 ของแผนยุทธศาสตร์
๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)
๒.๑ กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการ
ดาเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๕)
๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้
(๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๙๘ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า
๕๐)
(๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๔ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า
๓๘)

๒.๓ ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๑) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า ๔๗) โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 273 โครงการ
 สามารถดาเนินการได้
จานวน 140 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ 51.28 ของแผนยุทธศาสตร์
(๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๙)
(๓) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ปี ๒๕๖2 (รายละเอียดดูส่วนที่ ๕ หน้า ๕๒)
 โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 273 โครงการ
 สามารถดาเนินการได้
จานวน 140 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ 51.28 ของแผนยุทธศาสตร์
๓. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
๓.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ ได้ ๕ คะแนนเต็ม
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดาเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๔๐)
๔. ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล
๔.๑ ครุภัณฑ์ที่ชารุดมี จานวน ๒๒ รายการ
๔.๒ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป
๔.๓ เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะดาเนินจาหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ
๔.๔ วัสดุได้ดาเนินการจัดซื้อตามความจาเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
๔.๕ วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
๔.๖ ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ
๕. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
๕.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เทศบาลมีโ อกาสในการพัฒ นา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิส าหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่ ประชาชน
สามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คืออยู่ไกลจากจังหวัด บริการทาง
ภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง ทาให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยัง
ไม่สามารถดาเนินการได้ การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจานวนมากทาให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
๕.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มี มลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาว
อพยพไปหางานทาในเมืองและต่างประเทศ ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร
เพียงอย่างเดียวทาให้ขาดรายได้ ข้าวของราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกักน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรไม่เพียงพอ ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

๖. ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน
ปัญหา
(๑) ช่วงฤดูแล้งน้าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
(๒) เทศบาลไม่มีแม่น้าไหลผ่าน
(๓) เทศบาลมีที่กักเก็บน้าไม่เพียงพอ
อุปสรรค
(๑) เทศบาลต้องสูบน้าจากแม่น้าชีที่อยู่ห่างจากสระกักเก็บน้า
(๒) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้า
(๓) เทศบาลยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้าได้
ข้อเสนอแนะ
(๑) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจานวนสระกักเก็บน้า
(๒) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้า
๗. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
๑) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 16.66 ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) เทศบาลสามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 0.00 ไม่ถึงร้อยละ ๕๐
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
อุปสรรค
๑) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดาเนินการอยู่เป็นจานวนมาก
๒) เทศบาลมีงบประมาณที่จากัด
ข้อเสนอแนะ
๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
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