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   ส่วนที ่4 
การสรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลกร ดเป็นการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการพฒันาตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกร ดซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
กร ด ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการด าเนินงานไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ท้ังนี้ จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญเพื่อใช้การพัฒนาของ เทศบาลต าบลกร ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
ส งสุดต่อประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศ นย์กลางมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและยึดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเป็นหลักส าคัญ  
ซึ่งขอสรุปผลการด าเนินการดังนี ้

1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความส าเร็จการการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกร ดมีท้ังหมด  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดตลอดจนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด การติดตามประเมินผลแผนเทศบาลต าบลกร ดจึงเป็นการติดตามการด าเนินงานใน
รอบปีงบประมาณโดยการติดตามความส าเร็จทางด้านการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาว่ามี
ผลส าเร็จเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างไร   

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
            จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ปี 2563   มีท้ังหมด  34 
โครงการ  น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน  27  โครงการ  และด าเนินการแล้ว
เสร็จ  21 โครงการ   ไม่ได้ด าเนินการ 6 โครงการ  

สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 1  คิดเป็น 77.77 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนโครงการ 
ด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็น  61.46 เปอร์เซ็นต์
ของโครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ยังอย ่ในระดับพึงพอใจแม้บางโครงการไมไ่ด้
ด าเนินการ  

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ปี 2563 มีท้ังหมด 

45  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 และจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  21 
โครงการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  10 โครงการ และอย ่ระหว่างด าเนินการโดยการกันเงนิต่อสภาเทศบาลต าบล
กร ดจ านวน  10 โครงการ  และไม่ด าเนินการจ านวน  1 โครงการ 

สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 2  คิดเป็น 95.24 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนโครงการ 
ด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 คิดเป็น  44.44 เปอร์เซ็นต์
ของโครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์   การด าเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 
จ าเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร แม้ว่าโครงการท่ีบรรจุตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จะมีความจ าเป็นแต่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อม ลและผลท่ีคาดว่าจะด าเนินการได้ในแต่ละปี พร้อมข้อม ลสถิติท่ีผ่านมา  



 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลกรูด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562) 
 

82 

 

 
 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   คุณภาพชีวิต   สังคมและชุมชน     
จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ปี 2563   มีท้ังหมด  23  โครงการ  
น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  22  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  13 
โครงการและไม่ด าเนินการ จ านวน  9 โครงการ  ความส าเร็จคิดเป็น 59   เปอร์เซ็นต์ของโครงการท่ีต้ังจ่ายตาม
งบประมาณ ความส าเร็จคิดเป็น 56.52 เปอร์เซ็นต์ของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 3  คิดเป็น 59.09 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนโครงการ 
ด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3  คิดเป็น  56.52 เปอร์เซ็นต์
ของโครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ยังอย ่ในระดับค่อนข้างพึงพอใจแม้บาง
โครงการไม่ได้ด าเนินการ  

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยว จ านวนโครงการท้ังหมด 
ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ปี 2563      มีท้ังหมด  3  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  3 โครงการ  และไม่ด าเนินการท้ัง 3 โครงการ 

สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 4  คิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนโครงการ 
ด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4 คิดเป็น  0 เปอร์เซ็นต์ของ
โครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการปรับตัวให้สามารถเพิ่มรายได้ของครัวเรือนได้  ต้องปรับปรุง 
เนื่องจากไม่ได้ด าเนินโครงการท้ังหมดของยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการ 
ท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ปี 2563      มีท้ังหมด  1  โครงการ น ามาต้ังเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน     1  โครงการ  

สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนโครงการ 
ด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5  คิดเป็น  100 เปอร์เซ็นต์ของ
โครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ยังอย ่ในระดับพึงพอใจมาก เนื่องจากตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเพียง 1 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นโครงการท่ีส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในชุมชนและการแก้ไขปัญหาด้านขยะ ควรมีการเพิ่มโครงการตามยุทธศาสตร์ เนื่องจากการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงส าคัญ 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565)ปี 2563      มีท้ังหมด  22  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  18 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  7 โครงการ และไม่ใช้จ่าย
งบประมาณ  8  โครงการ รวม 15 โครงการ    ไม่ด าเนินการจ านวน 3 โครงการ 

สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 6  คิดเป็น 83.33 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนโครงการ 
ด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6 คิดเป็น  68.18 เปอร์เซ็นต์
ของโครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ยังอย ่ในระดับพึงพอใจแม้บางโครงการไมไ่ด้
ด าเนินการ  
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จากการวิเคราะห์ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนารวมท้ังหมดท้ัง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
สรุปว่า ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) ภาพความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ีบรรจุไว้
ในแผนท้ังหมดของปี 2563  จ านวน  128 โครงการ และน ามาต้ังโครงการ  92 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 70.31 ของ
โครงการท้ังหมด(หมายเหตุโครงการท่ีไม่ใช่งบประมาณจ านวน 6 โครงการ) และด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  60 
โครงการ อย ่ในระหว่างด าเนินการ  10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.67 ของโครงการท่ีด าเนินการจริงตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลกร ดปี 2563  ซึ่งไม่ได้ด าเนินการจ านวน  22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.19 ของโครงการท่ีต้ัง
งบประมาณตามแผนพัฒนาประจ าปี 2563 

จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการท่ีด าเนินการนั้นได้น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ในช่วงปลายปีงบประมาณเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากต้องรองบประมาณจากส่วนกลางในการจัดสรร ในช่วงครึ่งปีแรกจะ
ด าเนินการโครงการพัฒนาท่ีงบประมาณน้อยเนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอและมีก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนตาม
ระเบียบข้อกฏหมาย แต่ในการด าเนินโครงการพัฒนาเป็นโครงการท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตได้บรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 อย่างไรก็ตามโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาและความสอดคล้องต่อการต้ังงบประมาณนั้นยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากมีโครงการในแผนในสัดส่วนท่ีมากและโครงการท่ีน ามาต้ังงบประมาณก็ไม่
สามารถเบิกจ่ายได้บรรลุแผนท่ีต้ังไว้ เพื่อตอบสนองและบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงควรให้มีการ
ความสอดคล้องของงบประมาณและแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
1) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลกร ด  เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุก 

คนได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของวัย มีสุขภาพอนามัยท่ีดีและพัฒนาการางการเรียนการสอนท่ีดี ซึ่งส่งผล
ให้ประชาชนในต าบลกร ดในอนาคตสามารถเรียนร ้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงของประเทศ
ไทย 

2) การพัฒนาส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลต าบลกร ดได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
ในช่วงวันส าคัญต่างๆ โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและท านุบ ารุงศาสนาให้คงอย ่ค ่สถาบัน ต่อไป ในด้าน
วัฒนธรรมและประเพณีได้จัดให้มีการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงและเทศกาลสงกรานต์รดน้ าผ ้ส งอายุให้ล กหลาน
ได้ระลึกถึงพระคุณของผ ้มีพระคุณ 

3) การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนหินคลุก ลาดยางแอสฟัลท์- 
ติกคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็กในต าบลกร ด  มีระบบการคมนาคมเช่ือมโยงท้ังในต าบลและภายนอกต าบลหรือ
พื้นท่ีใกล้เคียง  ท่ีมีความสะดวกได้มาตรฐานการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพิ่มข้ึน  เกษตรกรสามารถเดินทางไปท าการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

4)  ด้านสุขภาพอนามัย ประชาชนมีแหล่งน้ าด่ืม น้ าใช้ท่ีสะอาดเนื่องจากมีการปรับปรุงและขยายเขต 
ประปาหม ่บ้านให้มีแหล่งน้ าท่ีสะอาดในการใช้เพ่อการอุปโภคและบริโภค  

5) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน  ได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิด 
ภัยต่างๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบ้ืองต้นของประชาชนได้ 

6)  ด้านการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่ผ ้ส งอายุ คนพิการ ผ ้ป่วยเอดส์และผ ้ยากไร้ ด้วยการ 
สนับสนุนเบ้ียยังชีพเป็นประจ าทุกเดือน และได้รับการประสานให้ความช่วยเหลือในกรณีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

7) มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  มีการประชุมกลุ่มสตรีและร่วมกันพัฒนาศักยภาพของ 
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กลุ่มสตรีอย่างต่อเนื่อง 
8) การจัดการขยะม ลฝอยโดยการก าจัดขยะต้ังแต่ต้นทาง เช่นการแยกประเภทของขยะ ซึ่งขยะบาง 

ชนิดสามารถเป็นปุ๋ย และบางชนิดขายได้ ท าให้ขยะภายในต าบลลดลง 
1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 

1) เป้าหมายการพัฒนาเทศบาลต าบลกร ดให้ความการพัฒนาอย่างเข้มแข็งโดยให้บริการสาธารณะ 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อรองรับการขยายตัวของหม ่บ้านและการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะถนนได้รับการปรับปรุงซอ่มแซมและพัฒนาให้อย ่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ  ท าให้เกิดความ
สะดวกในการคมนาคม มีความน่าอย ่อาศัย 

2) เป้าหมายการก าจัดขยะม ลฝอย ส่ิงปฏิก ลเนื่องจากการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ และท่ีอย ่อาศัยของ 
ต าบลกร ด ท าให้เกิดขยะม ลฝอยมากข้ึนประกอบกับการวางถังขยะบริเวณหน้าบ้านและจุดส าคัญเช่น ศาลาหม ่บ้าน
ของทุกหม ่ และบริเวณตลาดนัด ท าให้ขยะเพิ่มข้ึนส่วนหนึ่งมาจากขยะจร คือขยะท่ีนอกพื้นท่ี จึงเป็นปัญหาส าคัญใน
การก าจัดขยะ ดังนั้น การบริหารการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทางโดยการคัดแยกขยะก่อนท้ิงของประชาชน รวมถึงการยก
ถังขยะบริเวณจุดต่างๆและหน้าบ้าน ท าให้ขยะในเทศบาลต าบลกร ดลดลง แปรผกผันกับการขยายด้านเศรษฐกิจและ
ท่ีอย ่อาศัย ในส่วนของการพัฒนาส่ิงแวดล้อม พบว่าในรอบปีท่ีผ่านมามีการจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day แหล่ง
ท่องเท่ียวบ่อน้ าพุร้อน เพื่อต่อยอดแหล่งท่องเท่ียว 

3) เป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เช่น กลุ่ม องค์กรต่างๆ มีการพัฒนาศักยภาพ 
ให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มผ ้ส งอายุโดยการเพิ่มพ นความร ้และประสบการณ์ต่อกลุ่มเพื่อน ามาปรับใช้และพัฒนากลุ่มให้
เกิดความเข้มแข็งกลุ่มมากยิ่งขึ้น 

4) เป้าหมายให้บริการประชาชน  รับฟังข่าวสาร ข้อร้องเรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   
พบว่าเทศบาลต าบลกร ดด าเนินการให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับ การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีและโรงเรือนโดยออก
หน่วยให้บริการถึงชุมชนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  และให้บริการนอกเวลาราชการในช่วงพักเท่ียงและวันเสาร์   
พร้อมท้ังให้บริการเกี่ยวกับกิจการท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีท้ังโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง ก่อสร้างสาธารณ ปการ
ต่างๆ  การด าเนินการต่างๆได้รับการเสนอแนะจากประชาชนและประชาคมท้องถิ่นในระดับหม ่บ้านและระดับต าบล
และส่วนราชการซึ่งมีการบร ณาการในร ปแบบประชารัฐ 

1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
1) โดยสรุปในรอบการประเมินผลครั้งนี้  เทศบาลต าบลกร ดสามารถน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) และฉบับเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงแก้ไข ห้วงปี 2563 จ านวน 128 โครงการ และต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกแผนงานรวม 92 โครงการ  และด าเนินการแล้ว
เสร็จและช่วงระหว่างด าเนินการคิดเป็น 70 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 54.69 โดยโครงการส่วนใหญ่เกี่ยวกับพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาด้านการศึกษา กิจกรรมวันส าคัญต่างๆและโครงสร้างพื้นฐานอันประกอบด้วย การคมนาคม
ประเภทถนน หนทาง ซ่อมแซมปรับปรุงถนน เป็นต้น 

2) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างสาธารณ ปโภคต่างๆ สามารถแก้ปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามย  ทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลอย่างดี 
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1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
ในรอบการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันลอยกระทง ท่ีเบิกจ่าย
งบประมาณ 55,930 บาท ต้ังงบประมาณไว้  80,000 บาท แต่ได้รับผลการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นการบริการสาธารณะท่ีสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

 ส าหรับโครงการกิจกรรม 5 ส. ซึ่งเทศบาลร่วมกับชุมชน โรงเรียนในการพัฒนาบ่อน้ าพุร้อน  หม ่ท่ี 5 บ้านบ่อ
น้ าร้อน ร่วมกัน Big cleaning day  ร่วมด้วยช่วยกันในการท าความสะอาดแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการปล กฝังให้เด็กๆได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในต าบล 

 
 ในส่วนของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น งบประมาณท่ีต้ังไว้แต่ละโครงการ จ านวนโครงการแต่การ

ด าเนินการก็ปรากฏตามตัวชี้วัดเป็นร ปธรรม ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยต่อการใช้ประโยชน์จากถนน มีการ
เติมโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น จ านวนโครงการหรือกิจกรรมประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการและติดตาม
ตรวจสอบ ตลอดจนโครงการมีการเบิกจ่ายท่ีรัดกุมเป็นไปตามตัวระเบียบและกฏหมาย  
 
2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระท าน าไปสู่อนาคต 
1)  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างถนนท่ีต้องใช้งบประมาณ 

เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลกร ดต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและคุ้มค่ากับงบประมาณ และมีคุณภาพสามารถใช้
การได้อย่างเหมาะสม 

2)  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถพัฒนาหรือแก้ไข    ปรับปรุงได้    โดยการจัดหา 
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ีเขตติดต่อต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการท่ีเกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนเขตติดต่อกับต าบลข้างเคียงและประสานแผนพัฒนาร่วมกับส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบ รณาการแผนร่วมกันและเพื่อด าเนินการของบสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหม ่บ้านของเทศบาลต าบลกร ด ต้องพิจารณาความเหมาะสมของ 
งบประมาณศักยภาพขององค์กรด้านรายได้ท่ีได้รับในแต่ละปี  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับของแต่ละหม ่บ้านใน
ภาพรวม ซึ่งควรต้องให้ความร ้กับประชาชน และหม ่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของบประมาณหม ่บ้าน โดยประชาชนและทางหม ่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือ
ด้วย 

4) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อม ลให้รอบด้านและเป็นปัจจุบัน 
เพื่อให้การวางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากท่ีสุด  และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสังคมเพื่อก้าวไปส ่โลก
ใหม่โลกของการเปล่ียนแปลงเพื่อฉายภาพของสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีเราต้องเผชิญหน้าซึ่งเป็นได้ท้ังความท้าทายและ
โอกาสส าหรับเทศบาลต าบลกร ด จะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  
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2.2 ข้อสังเกต 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกร ด        มีข้อสังเกตว่า     โครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6  จ านวน  6 โครงการเป็นโครงการท่ีดี ประกอบด้วย โครงการยกย่องพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  โครงการปกป้องสถาบันของชาติ โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานในองค์กร 
โครงการปล กผักสวนครัวรั้วกินได้ โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน โครงการเทศบาลพบประชาชน  เป็นต้น 
จะต้องสนับสนุน ส่งเสริม ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1) การก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกร ด  มีจ านวนโครงการแต่ละยุทธศาสตร์มากเกินความ 
จ าเป็น จ าแนกย่อยรายละเอียดท าให้วัดผลประเมินได้ยาก  

2)  ควรก าหนดยุทธศาสตร์โดยแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ/แผนงานให้ชัดเจน          เพื่อจัดกลุ่มโครงการท่ี 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ให้สามารถจ าแนกรายละเอียด    ได้ง่าย      เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3) การก าหนดเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)    ควรก าหนดให้ชัดเจน      ตรงประเด็นส่วนจะมีข้อ 
รายละเอียดปลีกย่อย หลายกิจกรรมท่ีเกิดจากเป้าหมายนั้น ก็สามารถด าเนินการได้ในรายละเอียดของโครงการไม่ควร
ก าหนดเป็นตัวเลข เช่น หนึ่งครั้ง หนึ่งแห่ง ทุกครั้ง ทุกแห่ง ในลักษณะกว้างๆ เกินไป จนไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการ
ก าหนดคุณค่าของการพัฒนาท้องถิ่น 

2.3 ข้อเสนอแนะ 
1) โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชน 

ได้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วนท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหม ่บ้าน  ถนนหลายสายยังไม่ได้
ปรับปรงุให้ดีท าให้เกิดอุบัติเหตุ เวลาฝนตกมีน้ าท่วมขังระบายน้ าไม่ทัน  เกิดการกัดเซาะ จนบางแห่งมีดินโคลนไหล 

2) การขยายเขตไฟฟ้ามีครบทุกหม ่บ้านแต่ไฟฟ้ายังไม่ครบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนท่ีสร้างใหม่ท่ี 
เกิดขึ้นริมถนนท่ีบุกเบิก  และการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ังต าบล  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
ภัยจากอาชญากรรม 

3) การจัดการขยะท่ีตกค้างตามหม ่บ้านให้ทันเวลาเนื่องจากสร้างปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อม 
4) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการสืบค  นข้อม ล 

พื้นฐานเชิงประจักษ์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อม ลพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน และข้อม ลของ
พื้นท่ีต าบลใกล้เคียงเป็นข้อม ลเปรียบเทียบให้เกิดความเช่ือมโยงการบร ณาการของแผนพัฒนาในระดับและหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสมบ รณ์มีความเป็นไปได้ เกิดความเช่ือมั่น เพื่ อให้สามารถแก้ปัญหาความจริง
และความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ 

5) ควรมีโครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าเทศบาลต าบลกร ด ให้มากขึ้นเพื่อให้เทศบาลมี 
รายได้จากการจัดเก็บเองมาพัฒนาต าบลให้เจริญมากขึ้น  เช่น  การใช้ข้อม ลฐานภาษี แผนท่ีภาษีต้องสามารถน ามาใช้
ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ การลงส ารวจข้อม ลอาคารป้าย สถานท่ีประกอบการท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกปี เพื่อจะได้
จัดท าข้อม ลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น 

6)  ในทางปฏิบัติ ควรมีแผนท่ีน าทาง (Road Map)  เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจนมาก 
ยิ่งขึ้น 

7) การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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แห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่งสภาพแวดล้อมท าให้
ยุทธศาสตร์ต้องเปล่ียนแปลงไป ระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีจะสอดคล้องระหว่างการต้ังงบประมาณในแผนพัฒนา
และการอนุมัติงบประมาณ และต้องมีการบ รณาการทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ก็จะได้การพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ต าบลกร ดโดยส่วนรวม 
 2.4  ผลสรุปการพัฒนาภาพรวม 

ในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เดือนตุลาคม   2562 -  กันยายน  2563   เทศบาลต าบลกร ดได้ 
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายของการพัฒนา 6 ด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรากฏผลการ
ด าเนินการเป็นท่ีน่าพึงพอใจ แม้ว่าจะอย ่ในช่วงภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ต้ังแต่เดือนธันวาคม  2562 เป็นต้นมาท า
ให้การพัฒนาตามแผนพัฒนาท่ีต้ังไว้ต้องคลาดเคล่ือนและชะลอการด าเนินการไประยะหนึ่ง ประกอบงบประมาณท่ี
ได้รับการอุดหนุนจากรัฐไม่เข้าตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เนื่องจากรัฐบาลจ าเป็นต้องน างบประมาณส่วนนี้ไปป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว  
     แต่อย่างไรก็ตามการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นประสบความส าเร็จระดับหนึ่งเนื่องจาก
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลกร ดได้ลงประชาคมทุกหม ่บ้านได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในระดับรากหญ้า แต่ความต้องการบางครั้งทางเทศบาลต าบลกร ดไม่สามารถด าเนินการได้ทุกด้าน  ตัวแปร
ท่ีส าคัญคืองบประมาณในการด าเนินการเป็นตัวขับเคล่ือนหลักต่อการพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนได้ทันท่วงที   ในบางครั้งจึงต้องล าดับปัญหา ความต้องการของประชาชน  ส าหรับบุคลากรกรก็เป็น
ส่วนหนึ่งท่ีขับเคล่ือนให้กลุ่มและองค์กรภายในต าบลมีความเข้มแข็งและแข็งแรง ดังนั้นบุคลการมิใช่เฉพาะจาก
หน่วยงานเทศบาลแต่ต้องได้มีส่วนร่วมหรือบ รณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆท่ีจะขับเคล่ือนความเข้มแข็งให้ยั่งยืน
และมั่นคง ต่อไปได้ 
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