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โดยคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน        



 
ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 และ ข้อ ๑3 ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี      

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้น          
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการฯ
หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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ส่วนที่  ๓  ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562  13 – 25 
              

ส่วนที่  ๔  สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวมของการด าเนินการตามแผนพัฒนา    26 – 28 
         องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) 

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

  

    ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2)   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 และ ข้อ ๑๓  ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการติดตามรายงานและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

     ดังนั้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน       
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕61  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2)  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  หมู่ที่ ๔  ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  โทรศัพท์ 074 
710902    
      

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

     ( นายโชต ิ ด าอ่อน ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ 28  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผล
เอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่คณะกรรมการฯ  ก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 

๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 การติดตาม  ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่   
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุน (cost - effective) 
 การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกท้ังการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้อง
กับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่
สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
 

๒. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ประกอบด้วย   
                     1. นายสุชล  หลีหมีน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน กรรมการ 
  2. นายประจวบ  สู่สม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน กรรมการ
  3. นายประเสริฐ  เหมรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน กรรมการ
  4. นายเฝีย  หมาดหมีน        ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ
  5 นายร่มหลี  จิตต์หลัง         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
  6. นางสาวภิญญดา แสงภักดี     ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ
  7. ร.ต.ท.เอกชัย  เทศนอก ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
  8. นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน กรรมการ 
  9. นายสรวชิญ์ มณีกุล   ผู้อ านวยการกองช่าง            กรรมการ 
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  10. นายประวิง  เพ็งแก้ว     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
  11. นายดิเร็ก  หมีนคลาน ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
๑.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วนั โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้
มีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตาม
และประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๑. กำรติดตำม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีหรือไม ่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้ โดยให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเป็น 1 
งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑  (ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน 2562)  
 

 ๒. กำรประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น  ๒ ระดับ ได้แก่ 
      ๒.๑  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา  พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป 
       ๒.๒  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จ
ในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ 2 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อไป 
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๓. แบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
      ๓.๑ แบบที่ ๑ การประเมินการจัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
แบบที่ ๑ เป็นแบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเอง  โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
      ๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จะแบ่งช่วงเวลาการรายงานและติดตาม
แผนพัฒนา ออกเป็น 1 งวด ดังนี้ 
        (๑) งวดที่ ๑  (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
         - มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนกันยายน 2562 
                 - รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร รายงานต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน             
               ๓.๓ แบบที่  ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด และมีก าหนดเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี โดยใช้แบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓ เป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมิน 

๔. ระยะเวลำในกำรติดตำมประเมินผล 

 ๑.  กำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของโครงกำร   

      -   ระดับหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผล
การด าเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท   และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
ประเมินผลโครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 

      -   ระดับองค์กร  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  งานวิชาการและแผนงาน
จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยให้
ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ และเมื่อสิ้นสุดงวดที่ 1 และงวดที่ 2 

    จึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานการติดตามและ ประเมินผลประจ าปี
เสนอคณะกรรมการฯพิจารณา   เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

 ๒.  กำรติดตำมประเมินควำมส ำเร็จของตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจะด าเนินการประเมินผลปีละ  1  ครั้ง  ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป  
เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้   
หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ  หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือ
โครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง  เพ่ือน าเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดล าดับ
ความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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ส่วนที่ ๒   
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 

กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น        
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 

แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
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ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5)  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ   เพ่ือจัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผล
ภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
 

 ในส่วนที่ ๒ นี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน วิสัยทัศน์   
และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน   
ได้ก าหนดไว้และน ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 

๑.๑ นโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 
๑) พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
๒) ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
๓) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 

  ๔) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและมาตรการด้านความปลอดภัยใน 
                         การท่องเที่ยว 
   

1.๒ นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนให้ม่ันคง สงบสุข 
๑) ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียนและ 
    การศึกษาตามอัธยาศัย 

  ๒) งานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ 
                         พิการและผู้ด้อยโอกาส 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค 
  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
  ๕) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๖) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     ๗) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
                         และการพัฒนาท้องถิ่น 
  8) ก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐาน 
  9) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
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 ๑.๓ นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑) งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสถานที่ขนส่งทั้ง 
    ทางบกและทางน้ า 

  ๒) งานก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน ระบบประปา ให้มีน้ า 
                         อุปโภค บริโภคใช้ได้ตลอดทั้งปี 
  ๓) งานดูแลรักษาระบบระบายน้ า 
  ๔) งานจัดท าผังเมือง 
  ๕) ขยายเขตบริการน้ าประปา ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   

๑.๔ นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๑) งานสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์หวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบ 
    ต่อไป 

  ๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มี  
                         ลักษณะเด่นของท้องถิ่น 
  ๓) งานส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการ  
                         เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 
   

๑.๕ นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๑) งานป้องกันและเฝ้าระวังมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
  ๒) งานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓) กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                         สิ่งแวดลอ้มให้คงอยู่อย่างสมดุล 
  ๔) ให้มีการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 

๑.๖ นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมภิบำล 
  ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดีในหน่วยงาน โดยน านวัตกรรม 
                         เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือบริการประชาชน 
  ๒ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ         
                        ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
           3  งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสนับสนุน 
                         ให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
           4 งานเสริมสร้างขวญัและก าลังใจแก่บุคลากรท้องถิ่นและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

๒.  วิสัยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 
“แหล่งท่องเที่ยวเด่น โครงสร้ำงพ้ืนฐำนดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่ำอยู่” 
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๓.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน
ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 6  ยุทธศาสตร์  และ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้จัดล าดับ
ความส าคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามเหตุผลความจ าเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา ตาม
แนวทางที่ก าหนด  ดังนี้ 

 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน มีแนวทำงกำรพัฒนำ  ดังนี้ 
 1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
 1.2 งานประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
 1.3  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
 1.4 จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและมาตรการสร้างความปลอดภัย  
                 ในการท่องเที่ยว 

 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนให้ม่ันคงสงบสุข     
มีแนวทำงกำรพัฒนำ  ดังนี้  
 2.1 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.2 งานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
                และผู้ด้อยโอกาส 
           2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค 
 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.6 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและ  
                การพัฒนาท้องถิ่น 
 2.8 ก่อสร้าง ปรับปรุง สนามกีฬา/ลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐาน 
 2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ได้มำตรฐำน มีแนวทำงกำรพัฒนำ  ดังนี้   
 3.1 งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสถานที่ขนส่งทั้ง 
                ทางบกและทางน้ า 
 3.2 งานก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน ระบบประปาให้มีน้ า 
                อุปโภคบริโภคใช้ได้ตลอดทั้งปี 
 3.3  งานดูแลรักษาระบบระบายน้ า 
 3.4 งานจัดท าผังเมือง 
 3.5 ขยายเขตบริการน้ าประปา ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น มีแนวทำงกำรพัฒนำ  
ดังนี้ 
 4.1 งานสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์หวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 
 4.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเด่น 
                ของท้องถิ่น 
 4.3 งานส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการ 
                 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 

 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม            
มีแนวทำงกำรพัฒนำ  ดังนี้ 
 5.1 งานป้องกันและเฝ้าระวังมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
 5.2 งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.3  กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คง 
                 อยู่อย่างสมดุล 
 5.4 ให้มีการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล มีแนวทำงกำรพัฒนำ  ดังนี้ 
 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดีในหน่วยงาน โดยน านวัตกรรม เทคโนโลย ี
                สารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือการบริการประชาชน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
                การพัฒนาท้องถิ่น 
 6.3 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสนับสนุนให้มีการพัฒนา 
                ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 6.4 งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรท้องถิ่นและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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๔.  กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  
 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
จ านวนทั้งสิ้น  29,467,500.00  บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ  ดังนี้ 

ตำรำงที่ ๑   แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย 
 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณ 
ปี ๒๕62 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณรำยจ่ำย 

๑. งบกลาง 
๒. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
๓. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
๔. หมวดค่าตอบแทน 
๕. หมวดค่าใช้สอย 
๖. หมวดค่าวัสด ุ
๗. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ 
๙. หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑๐. หมวดรายจ่ายอื่น 
๑๑. หมวดเงินอุดหนุน  

4,156,100.00 
1,534,500.00 
8,686,000.00 

562,800.00 
5,490,000.00 
1,778,000.00 

671,000.00 
449,100.00 

4,905,000.00 
0 

1,235,000.00 

14.10 
5.21 

29.48 
1.91 

18.63 
6.03 
2.28 
1.52 

16.65 
0 

4.19 

รวม 29,467,500.00 100.00 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้น างบประมาณ  จ านวน  
29,467,500.00  บาท  ที่ได้รับจัดสรรนี้ไปใช้ในการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ทั้งในส่วนที่เป็นงาน
บริการที่มีลักษณะเป็นงานประจ าและการด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานทั้ง  6 ด้าน   (รายละเอียดดูตาม
ตารางที่ ๒)   
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ตำรำงที่ ๒    กำรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำ แยกตำมยุทธศำสตร์                            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
ที่ได้รับกำรจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ
โครงกำรทั้งหมด 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

316,100.00 2.24 

๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

7,792,300.00 55.11 
 

๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
 

5,376,020.00 38.02 

๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

80,000.00 0.56 

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2,550.00 0.02 

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

572,000.00 4.05 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
14,138,970.00 100.00 

 

ซึ่งในตารางที่ ๒  จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ   ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารและการจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนาในช่วง (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ตามที่ได้ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  ดังที่ได้กล่าวข้างต้น  และเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้มี
การด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 
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ตำรำงท่ี ๓ แสดงจ ำนวนโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
1,2,3) ที่มีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  และเป็นโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ ปี พ.ศ. 2562 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562) 

 

 

หมำยเหตุ     โครงการที่ด าเนินการจริงเป็นโครงการที่บรรจใุนแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕62          
มีทั้งหมด  50 โครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ  14,138,970.00 บาท 

 

“””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
โครงการตาม
แผนพัฒนา 
ปี ๒๕62 

ประมาณการใน
แผนพัฒนา 
ปี ๒๕62 

โครงการ
ที่ด าเนิน 
การจริง 

งบประมาณ
รายจ่าย 
ปี ๒๕62 

คิดเป็น 
ร้อยละ

โครงการ 
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

11 7,450,000.00 2 316,100.00 0.80 

๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

131 15,495,800.00 28 7,792,300.00 11.20 

๓. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 

46 46,408,000.00 7 5,376,020.00 2.80 

๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

16 1,015,000.00 2 80,000.00 0.80 

๕. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 34,355,000.00 1 2,550.00 0.40 

๖. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

25 2,293,100.00 10 572,000.00 4.00 

รวม 250 107,016,900.00 50 14,138,970.00 20.00 
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ส่วนที่ ๓ 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62       14 
 
 

ส่วนที่ ๓ 

รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62  โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ
และเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินง านของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบรำยงำน 
 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

 

แบบที่ ๑ 
การประเมินการจัดท าแผน 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ ๒ 
แบบติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที๓่/๑ 
แบบประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ 

แบบที๓่/2 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผล 

การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

แบบที ่๓/3 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผล 

การด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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             แบบที่ 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

----------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
 

มีกำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการประชุมต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา   
    ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ   
    การพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
     กับศักยภาพท้องถิ่น   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
     กับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที ่2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน หรือไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า   จังหวัดสตูล  
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  

 (1)  ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม - กันยายน)  
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 25๖4) และ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1,2,3) 

ยุทธศำสตร ์อปท. 
2561 2562 2563 2564 รวม 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 14 7,570,000.00 11 7,450,000.00 10 1,500,000.00 10 1,350,000.00 45 17,870,000.00 

๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

108 13,586,800.00 131 15,495,800.00 96 12,636,800.00 119 23,500,800.00 454 65,220,200.00 

๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐาน 

34 17,880,000.00 46 46,408,000.00 20 6,220,000.00 48 62,154,000.00 148 132,662,000.00 

๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 540,000.00 16 1,015,000.00 7 410,000.00 17 1,035,000.00 51 3,000,000.00 

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 355,000.00 21 34,355,000.00 9 3,310,000.00 24 59,395,000.00 64 97,415,000.00 

๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมี 
ธรรมาภิบาล 

16 1,671,000.00 25 2,293,100.00 20 1,535,000.00 23 4,355,000.00 84 9,854,100.00 

รวม 193 41,602,800.00 250 107,016,900.00 162 25,611,800.00 241 151,789,800.00 846 326,021,300.00 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศำสตร์พัฒนำจังหวัดสตูล 

2561 2562 2563 2564 รวม 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยาน
ธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้
มาตรฐานและยั่งยืน 

14 6,570,000 9 2,050,000 9 1,000,000 10 5,870,000 
 

42 
 

111,730,000 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
 

0 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

90 13,342,000 117 26,402,000 87 12,918,000 125 72,412,000 
 

419 
 

125,074,000 

4. พัฒนาเส้นทางความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน 

29 16,680,000 34 44,716,000 19 2,650,000 45 47,684,000 
 

127 
 

15,490,000 

รวม 133 36,592,000 160 73,168,000 115 16,568,000 180 125,966,000 
 

588 
 

252,294,000 
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๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.๒๕62 รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562  
(ตุลาคม 2561-กันยายน  2562) 
 

       
  

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำรที่อยู ่ จ ำนวนโครงกำรที่ยัง จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร ที่มีกำรยกเลิก ที่มีกำรเพ่ิมเติม ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
2 0.80 - - 9 3.60 - - - - 11 4.42 

๒.  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

28 11.20 - - 103 41.20 - - - - 131 52.61 

๓.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐาน 

7 2.80 - - 39 15.60 - - - - 46 18.47 

๔.  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 0.80 - - 14 5.60 - - - - 16 6.43 

๕.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 0.40 - - 20 8.00 - - - - 21 8.43 

๖.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรร
มาภิบาล 

10 4.00 - - 15 6.00 - - - - 25 9.64 

รวม 50 20.00 - - 200 80.00 - - - - 250 100.00 
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2562  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

 
 
 

ยุทธศำสตร ์
เงินปกติ เงินอดุหนุนเฉพำะกิจ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

316,100.00 2.49 0 0 0 0 316,100.00 2.49 

๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 

5,925,460.72 46.64 0 0 528,600.00 4.16 6,454,060.72 50.80 

๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐาน 

4,535,120.00 35.70 0 0 836,300.00 6.59 5,371,420.00 42.29 

๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

79,182.00 0.62 0 0 0 0 79,182.00 0.62 

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2,550.00 0.02 0 0 0 0 2,550.00 0.02 

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรร
มาภิบาล 

381,706.24 3.00 0 0 99,000.00 0.78 480,706.24 3.78 

รวม 
 

11,240,118.96 
 

88.47 0 0 1,463,900.00 11.53 12,704,018.96 100.00 
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แบบที ่ 3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร ์
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล 
 2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน             ตุลำคม  2562 

 

 ส่วนที่  2   ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี พ.ศ. 2562 
 3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ในแผน ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

11 2 

๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 
 

131 28 

๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
 

46 7 

๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

16 2 

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 1 

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

25 10 

รวม 
 

250 50 
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ส่วนที่  3   ผลกำรด ำเนินงำน  
๔. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลขอนคลานในภาพรวม   
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้เกี่ยวขอ้งที่ตอบแบบสอบถำม 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศำสตร์  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 62 72.94 
หญิง 23 27.06 
รวม 85 100.00 

  

จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
72.94   เป็นเพศชาย  และ คิดเป็นร้อยละ  27.06  เป็นเพศหญิง  
 
ตำรำงท่ี ๒ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี  10 11.76 
๒๐ – ๓๐  ป ี 12 14.12 
31 – 4๐  ปี 12 14.12 
41 – 5๐  ปี 21 24.70 
51 – 6๐  ปี 18 21.18 

มากกว่า ๖๐  ปี 12 14.12 
รวม 85 100.00 

  
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุระหว่าง   41-50  คิดเป็นร้อยละ 
24.70  รองลงมาอายุ  51.60  ปี คิดเป็นร้อยละ  21.18   และ น้อยที่สุดช่วงอายุต่ ากว่า  20 ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 11.76 
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ตำรำงท่ี ๓ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา  43 50.59 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 29 34.12 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 7 8.23 
ปริญญาตรี 5 5.88 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
อ่ืนๆ 1 1.18 

รวม 85 100.00 
  
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
50.59  รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ  34.12 
ตำรำงท่ี ๔ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำชีพ 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
รับราชการ 1 1.19 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 2.35 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 8 9.41 
รับจ้าง 18 21.18 
นักเรียน นักศึกษา 5 5.88 
เกษตรกร 41 48.23 
อ่ืนๆ 10 11.76 

รวม 85 100.00 
  
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 48.23  
รองลงมามีอาชีพรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  21.18   
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แบบที ่3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภำพรวม 

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานใน
ภาพรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ  
ตามแบบท่ี ๓/๒ ดังนี้ 

ตำรำงที่ ๑   ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน
ในภำพรวม    ( 6 ยุทธศาสตร์ ) 

5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
4 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก  
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยสุด 

 

 
ประเด็น 

จ ำนวนผู้ตอบสอบถำม 
ตำมระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม 

22 40 21 2 0 3.90 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม  

19 33 25 8 0 3.66 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม  

14 36 31 4 0 3.66 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมต่อสาธารณะ  

26 27 24 8 0 3.76 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

12 41 26 6 0 3.66 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

20 37 26 2 0 3.86 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

28 32 21 4 0 3.91 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

 

24 32 25 4 0 3.48 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 / กิจกรรม  

 

24 31 24 6 0 3.81 

ค่ำเฉลี่ยภำพรวมทั้ง 9  ประเด็น 3.74 
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จำกตำรำงท่ี ๑   

สำมำรถสรุปได้ว่ำ ร้อยละ 24.71  พึงพอใจมากท่ีสุด    ร้อยละ  40.39 พึงพอใจมาก 

ร้อยละ  29.15  พึงพอใจปานกลาง   และร้อยละ 5.75  พึงพอใจน้อย  

และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน  ๙ ประเด็น เท่ากับ 3.74   

แสดงว่า ประชาชนในพื้นที่มีความ พึงพอใจปานกลางถึงพึงพอใจมาก ต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน   

             ซึ่งจากเกณฑใ์นการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ก าหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากถึงมากท่ีสุดมีมากกว่าร้อยละ ๕๐  
แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งจากผล
การประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีพอใจมาก และ
พอใจมากที่สุด รวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 65.10  ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   

 

๕. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ 
 

              โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแยกแต่ละ
ยุทธศาสตร์ไปประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่   การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   และ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม ๑๐)  และน าคะแนนที่
ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
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ตำรำงที ่๒   แสดงค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจแยกตำมยุทธศำสตร์ 

 
 
จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ  7.15   ซึ่งแสดงว่าผลการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความส าเร็จระดับพึงพอใจปานกลาง   
 

””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

7.11 

๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

7.16 

๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
 

7.42 

๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

7.18 

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.88 

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

7.13 

รวมเฉลี่ย 7.15 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปปัญหำ อุปสรรคในภำพรวม 

ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 
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ส่วนที่  ๔ 

สรุปปัญหำ อุปสรรคในภำพรวมของกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำนประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 
ปัญหำและอุปสรรค 
 

๑.  การด าเนินงานยังขาดการบูรณาการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  แผนงานโครงการมีจ านวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
3.  หน่วยงานไม่ด าเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
4.  มีบางโครงการหน่วยงานไม่ได้ด าเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้ 
5.  ขาดการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้ยากในการปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้สะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริง

ของประชาชน แต่ยังคงมุ่งผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่ม ไม่ได้มองภาพรวมขององค์กรหรือ
พ้ืนที่ 

8. ประชาชนบางส่วนยังเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ขาดการเสียสละ ขาดความ
รับผิดชอบร่วมกัน ท าให้การพัฒนาไม่ประสบความส าเร็จ 

9. แผนชุมชนกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขาดการเชื่อมต่อ ท าให้ขาดการแบ่ง
หน้าที่กันท าระหว่างองค์กรชุมชนกับองค์กรท้องถิ่น ซึ่งภารกิจส่วนใหญ่ยังตกอยู่กับองค์กร
ท้องถิ่น 

10. โครงการบางโครงการไม่สามารถวัดหรือประเมินผลออกมาเป็นตัวเลขหรือปริมาณได้ โดยเฉพาะ
ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท าให้หลายโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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ข้อเสนอแนะ 
 

         ๑.  ให้แต่ละหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประสานความร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
         ๒.  ในการด าเนินโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบอย่างทั่วถึง 
         ๓.  ให้หน่วยงานต่างๆขององค์กรด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทิน
การด าเนินงานและเม่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรคและให้
ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานปีต่อไป 
         4.  ก าหนดโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
         5.  ก าหนดแผนงาน/โครงการต่างๆ ต้องสะท้อนถึงปัญหาของท้องถิ่น และสังคมปัจจุบัน 
         6.  จัดอบรมให้ความรู้ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
         ๗.  ก่อนที่จะบรรจุโครงการลงในแผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ จะต้องศึกษารายละเอียดและให้มีความ
ชัดเจนในการด าเนินการ 
         ๘.  ควรให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่นกับผลการติดตามฯ เพ่ือจะได้เปรียบเทียบ
ได้อย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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ภำคผนวก 
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