


















































ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี และข้อ ๓๐ (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า วันประเมินนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต า บลโสกก่าม     
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อส่ัง การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล
โสกก่าม  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖3 ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูล ในระบบ e-plan มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน    
ครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งต่อไป ดังนี้  

๑.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์
ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพของ 
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะท า ให้ส้ินปีงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนต าบล จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้
ประชาชนไม่ พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของ ประชาชน  

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนา ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีมี



ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เป็นประธาน
กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามโดยต าแหน่ง และมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าท่ีก าหนด แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ – 2565) 
เสนอแนะแนวทางการ พัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เพื่อน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ และจัดส่งโครงการท่ีเกินศักยภาพ ให้คณะกรรมการประสานแผน
ระดับอ าเภอเพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานราชการและ รัฐวิสาหกิจ ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุน ดังนี้  

1. การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

(1) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจ 
หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมก าลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดม ทรัพยากร มาสนับสนุนงาน
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจท่ีจะท างานร่วมกัน  

(2) จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของแต่ละคนตาม           
ก าหนดเวลาท่ีตกลงกันให้ตรงเวลา 

(3) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน 

(4) ระบบการส่ือสาร จะต้องมีการส่ือสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและ ราบรื่น 

(5) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมท างาน เพื่อตรงไปสู่จุดหมาย 
เดียวกัน ตามท่ีก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน 

 2. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
นโยบายส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรโดยการฝึกอบรม อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์ขององค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีจ าเป็น และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ท่ีปรับปรุงให้ ทันสมัยอยู่ ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือส่ังการต่าง ๆ ผ่านช่องทางงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือส่ังการของ กรมส่งเสริมฯ      
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ าก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ี เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

 (1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ า ท่ีสุด แต่เป็นระดับท่ี       
ส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีหน่วยงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วน



ร่วม ในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารส่ิงพิมพ์ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
ส่ือต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
เป็นต้น  

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความ  คิดเห็น   
การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคม ท้องถิ่นทุกระดับ การแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

(3) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนวทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการ 
ของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดต้ังคณะท างานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย 
เป็นต้น  

(4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับ 
ภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการท่ีมี
ภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการบริหารการศึกษา เป็นต้น  

(5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให้ประชาชน 
เป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ท่ีมอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจท้ังหมด เป็นต้น  

การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์ 
และโทษโดยตรงจากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือ ของประชาชน เริ่มต้ังแต่             
“ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วม รับประโยชน์” ถ้าประชาชนให้ความ
ร่วมมือถือได้ว่า งานนั้น ๆ ส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การท างานใด ๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม    
จะท าให้งานนั้นส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม 

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา  

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ส าหรับโครงการ/แผนงาน ท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม ด าเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ
งบประมาณท่ีมี ท้ังนี้ โครงการ/แผนงาน ท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จะบรรจุไว้    
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น           
กรมทรัพยากร น้ า ทางหลวงชนบท เป็นต้น 

2. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม
ความ เป็นไปได้เท่าท่ีควร ท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่น าโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า 



3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีน าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย
ของ แผนพัฒนา ซึ่งยังเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  

4. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีต้องปฏิบัติ  

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีจ านวนมาก ซึ่งไม่ 
สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  

6. ต้ังงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบาง รายการ
มากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และต้ังจ่ายรายการใหม่  

7. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะน ามาบรรจุในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นยังมีการเสนอโครงการท่ียังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าท่ีควร ท าให้โครงการท่ีถูกเสนอมามีจ านวน 
มากกว่างบประมาณในการด าเนินการ  

8. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและความต้องการ
ของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าล่าช้า การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารยังไม่ท่ัวถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีประชุม ซึ่งก็  ไม่ได้น า
ข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปี ควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ตามงบประมาณท่ีมี  

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของ 
แผนพัฒนา  

3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท่ีเกินศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

4. ควรเร่งรัดให้มีการด าาเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

5. ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้อง ด าเนินการ 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่  

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น       
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น  

7. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท า โครงการกิจกรรมให้ท่ัวถึง       
ทุกหมู่บ้าน  

8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการ
อย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  



9. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ  
งบประมาณท่ี อบต.ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพของ อบต.                 
ท่ีจะด าเนินการ จะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของ อบต.นั่นเอง 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง 
แท้จริง อยู่ท่ีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึง   
เพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนา
ท่ียั่งยืนต่อไป  


