
๖๘ 
 

ส่วนที่  ๗ 
 
 

 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

๑.๑  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทำแผน ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบทุก
ขั้นตอน   

(๒)  แบบที่  ๑  :  การกำกับการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการดำเนินการ
ครบทุกขั้นตอน  

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผน ได้  4  คะแนนเต็ม  
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม   
 ๑.๓  ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

➢  โครงการที่บรรจุในแผน  จำนวน  173    โครงการ 
   ➢  สามารถดำเนินการได้     จำนวน  125     โครงการ    
   ➢  คิดเป็นร้อยละ    72.26     ของแผนยุทธศาสตร์           
    
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

๒.๑  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดำเนินการครบทุกขั้นตอน   
 

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ

แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน  
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  ได้  ๔  คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๖๙ 
 
 ๒.๓  ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินปี 2564) 

(๑)  แบบที่   ๓/๑   :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยสรุปได้ดังนี้               

➢  โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน   249   โครงการ 
➢  โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ  จำนวน   138   โครงการ 

   ➢  คิดเป็นร้อยละ    55.42    ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน   
 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ   
 
๔.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๔.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  
ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  
บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบ
เกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

๔.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความ

ร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาว
อพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง
อย่างเดียวทำให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพ่ือการอุปโภค  
บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้องสูบน้ำจากแม่น้ำชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เทศบาลตำบลบ้าน
ใหม ่ ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 

   
๕.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 
(๑)  ด้านประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่ม ผู้สูงอายุและเด็ก ที่อยู่บ้าน เป็นปัญหาในการส่งเสริมอาชีพ 
(๒)  ความเจริญด้านสังคมและวัตถุนิยม ก่อให้เกิดปัญหากับเด็กวัยรุ่นที่เป็นวัยกำลังศึกษา เช่น การตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควร  การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การตั้งแก๊งสร้างความรำคาญในชุมชน   
(๓)  เจ้าหน้าของรัฐในแต่ละองค์กรไม่ค่อยบูรณาการระหว่างองค์กร แต่ละองค์กรต่างก็ แก้ปัญหา ตาม

ความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครอบคลุม เช่น  ปัญหายาเสพติด โรคระบาด การส่งเสริม
อาชีพ เป็นต้น 

 
 
 



๗๐ 
 

อุปสรรค 
(๑)  สภาพพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่มีพ้ืนที่กว้างยากต่อการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาให้ทั่วถึง 

ประชาชนอยู่กระจัดกระจาย ทำให้ยังมีปัญหาเรื่องการคมนาคมเช่น ถนน ร่องระบายน้ำที่ยังไม่เพียงพอ รวมถึงการ
ให้บริการด้านไฟฟ้า 

(๒)  การเกษตรสามารถปลูกได้เฉพาะพืชที่ทนแล้งต้องการน้ำน้อย เช่น ข้าว จึงมาสามารถส่งเสริมให้มีการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจได้ตามท่ีตลาดต้องการได้ 

(๓)  ระดับความสูงต่ำของพ้ืนที่และสภาพดินต่างกันทำให้ยากต่อการจัดการน้ำ  
(๔)  ปัญหาเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งส่งผลต่อวิถีชีวิตเช่น ปัญหาน้ำอุปโภคที่ยังขาดแคลน ทำให้มี

โครงการเกี่ยวกับการประปายังมีอยู่เป็นจำนวนมาก 
 
๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

การมีปัญหาและความต้องการในพื้นที่เป็นจำนวนมากหลายโครงการจึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ใน
สัดส่วนที่คล้องกับปัญหา 
 อุปสรรค 

- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาที่กำหนดไว้แต่ละปี 
- ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยร้อยเปอร์เซ็น    

        
สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถาม จำนวน 400 ราย ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 98.75 โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  (โดยคิดจาก % ระดับความพึงพอใจที่มากที่สุด) 
1. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  จะเป็น เพศ   หญิง   จำนวน  237  คน   

คิดเป็นร้อยละ  60.0  
2. ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป จำนวน 124  คน                 

คิดเป็นร้อยละ  31.4  
3. ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะอยู่ในระดับ ประถมศึกษา  

จำนวน 131 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.2 
4. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพ อื่นๆ (ไม่ระบุในแบบสอบถาม)

จำนวน 108 คน    คิดเป็นรอ้ยละ 27.3  
5. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระยะเวลามากกว่า 

10 ปี จำนวน 309  คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 
 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานในภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ในรอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 

 
 
 



๗๑ 
 

ลำดับ 
 

ยุทธศาสตร์ ระดับความ 
พึงพอใจ 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
1.1 พัฒนารายได้จากกิจกรรมเชิงนิเวศน์ ประเพณีท้องถิ่น กีฬา

เพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
1.2 การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 

 
มาก 

 
มาก 

 
227 

 
243 

 
57.5 

 
61.5 

  2 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดี 
1.2 ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากร

ภาครัฐสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น 

 
มาก 

 
มาก 

 
241 

 
225 

 
61.0 

 
57.0 

  3 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร 

ทางบก/ทางน้ำ 

 
มาก 

 
246 

 
62.3 

  4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1 การกำจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวมฯ 
1.2 การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น 

 
มาก 
มาก 

 
253 
241 

 
64.1 
61.0 

  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

และปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่ 

 
มาก 

 
258 

 
65.3 

  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
1.1 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 

คนชรา ผู้ด้อยโอกาสฯ 

 
มาก 

 
258 

 
65.3 

  7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
1.1 พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตร 

อินทรีย์ 

 
มาก 

 
252 

 
63.8 

  8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
1.1 การจัดการศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี 

ความพร้อมทั้งกายภาพและเทคโนโลยี 

 
มาก 

 
237 

 
60.0 

  9 ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 
1.1 การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม 

โรคติดต่อ/โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ 

 
มาก 

 
246 

 
62.3 

 
ข้อเสนอ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เสนอขอให้ช่วยเหลือเกีย่วกับระบบประปาหมู่บ้าน ปรางค์ทอง หมู่ 2 ซึ่งมีไม่เพียงพอในการ
อุปโภค 

2. เสนอให้จัดหาสถานที่ออกกำลังกายในหมู่บ้าน และติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 
3. เสนอให้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทางเข้าวิทยาลัยนครราชสีมา 
4. เสนอให้หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารมากขึ้น 
5. เสนอให้สำรวจและขยายเขตไฟฟ้าบ้านเรือน และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้มากข้ึน 



๗๒ 
 

6. เสนอให้สำรวจและขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่ หมู่ที่ 12 ที่ยังไม่ครอบคลุม 
7. เสนอให้สำรวจจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ชำชุด และแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว 
8. เสนอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร/ไฟเตือนทางแยก ในเขตชุมชนที่มีการสัญจรหนาแน่น 
 9.  เสนอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกโลตัสมะขามเฒ่า 
 10. เสนอให้ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนเส้นโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัลยาราชวิทยาลัย 
 11. ขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือจัดเป็นสวนสาธารณะ  
 12. เสนอให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะริมถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณหมู่ท่ี 7 และหมู่ที่ 9 
 13. เสนอให้ซ่อมฝาปิดรางระบายน้ำ ถนนเส้นมุขมนตรี บริเวณร้านหมอยา ถึง หนองหอยที่ชำรุด 

   14. เสนอให้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณชุมชนต่าง ๆ ที่เป็นจุดเสี่ยง 
   15. อยากให้แก้ไขเรื่องน้ำประปาให้มีใช้อย่างเพียงพอต่อการอุปโภค และบริโภค 
   16. อยากให้มีการแก้ไขเรื่องความสะอาดของน้ำประปา 
   17. เสนอให้มีการจัดทำโครงการเก่ียวกับการป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชน และเฝ้าระวังการ 

มั่วสุมของเยาวชน 
    18. เสนอให้มีการป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างต่อเนื่อง 

19. แนะนำในการประชาสัมพันธ์ โดยประสานฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ กระจาย 
เสียงตามสาย ให้ได้รับรู้รับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ตำบลบ้าน    
ใหม่ ให้ทั่วถึง 

 

  ข้อเสนอ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. เสนอให้มีการสนับสนุนในเรื่องการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เนื่องจากบางหมู่บ้าน 

 ชุมชนระบบเสียงตามสายเกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ครอบคลุมคบทุกพ้ืนที่  
   ทำให้กระประชาสมพันธ์ไม่ทั่วถึง และเสนอของบประมาณเพ่ือสนับสนุนในการปรับปรุง   
   ระบบเสียงตามสายทั้ง 12 หมู่บ้าน 

2.    เสนอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณเส้นทางหลักบางเส้นทาง   
   ให้ครบถ้วน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคภายในตำบลบ้านใหม่ 

3.    เสนอให้ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในจุดทางแยกต่างๆหากชำรุดให้    
   เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน หรือเส้นทางที่ยังไม่มีก็ขอให้ติดตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือให้  
   เกิดความปลอดภัยในการสัญจร 

4. เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีการสำรองและเก็บกักน้ำในการอุปโภคใน 
       ภาชนะต่างๆ กรณีที่น้ำประปาขาดแคลนหรือหยุดไหลในหมู่บ้านนั้นๆ 

 
 
  

 


