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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 และ ข้อ ๑3 ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการฯ หวังอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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 ๑.  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
 ๒.  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
   
    
 

*******************************  
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  
 

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

    ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 และ ข้อ ๑๓  ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการติดตามรายงานและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

     ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน       
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบ ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  หมู่ที่ ๔  ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  
จังหวัดสตูล  โทรศัพท์ 074 710902    
      

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

     ( นายโชต ิ ด าอ่อน ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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ส่วนที่ ๑   
บทน า 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        การติดตาม  (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล  ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 
 

       1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินการ 
      2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม ่
     3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิน่  และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
     4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) 
จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค(threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน 
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บทสรุปของความส าคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ
ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  เมื่อพบปัญหาและอุปสรรค
ก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการอย่างสุขุม รอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา/อุปสรรค  เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและแก้ปัญหาให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น สุดท้ายก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า สิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
 2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 2.3 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไมเ่หมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารระดับกอง/ทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในต าบลขอนคลานหรอืสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  3  คน 
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารทีค่ัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิน่คัดเลือก จ านวน 2 คน 
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 3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1) ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
  2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  4) ผู้บริหารน าเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือทราบ 
  5) การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก/กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tool for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล  รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ใน การ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการเป็นต้น  หรือโดยการสร้าง
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
  1. การสัมภาษณ์(Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถกูแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ(formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ(informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  2. การสังเกต(Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน มีการบันทกึการสังเกต แนวทางในการสังเกตและก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non - participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
  3. การส ารวจ(Serveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ  ความจ าเป็น  ความต้องการของประชาชนในต าบลขอนคลาน  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา จะมีการบันทึกการส ารวจและทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  4. เอกสาร(Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
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ท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาตลอดจนเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย   
กลยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  รวมถึง
ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น  รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน  แบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  
ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. ท าให้เกิดการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส านัก/กอง ส่วนต่างๆ บุคคลที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงาน
สอดคล้องกัน  ด าเนินการไปได้ตามระเบียบแบบแผนและเป็นระบบ เกิดการพัฒนาแบบองค์กรรวม  ไม่แยกส่วนใน
การปฏิบัติงาน 
  2. ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จทั้งในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
  3. ท าให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  ด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ในการพัฒนา 
  4. ท าให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในท้องถิ่น ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ประโยชน์เกิดความ
คุ้มค่ามากท่ีสุด 
  5. เป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการที่ด าเนินการ 
  6. ท าให้โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินการบรรลุผลส าเร็จได้ตามต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  7. ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานไดต้ลอดเวลา  และปรับปรุงแก้ไขได้ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ 
  8. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง  สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาและแกไ้ขปญัหาทันท ีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
  9. สามารถช่วยให้การด าเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น  ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคอย่างได้ผลหรือปรับแผนให้เหมาะสมมากข้ึน 
  10. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมอย่างชัดเจน  อะไรประสบ
ผลส าเร็จแล้ว  สิ่งใดยังต้องท าต่อไป  จ านวนเท่าไร  อะไรจะต้องด าเนินการต่อ  อะไรจะต้องยุติหรืออะไรอันจะต้อง
พัฒนาระยะยาว  เป็นต้น ซึ่งจะน าไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อน าไปตัดสินหรือพิจารณาต่อไป 
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ส่วนที่ ๒   

การติดตามและประเมินผล 
1. สรปุผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เป็นกรอบในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนั้น  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
จึงใช้ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ. 2561-2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นหลักในการ
พิจารณา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแล้วสรุปผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานในการบริหารงบประมาณ
และด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) 

  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

2 4,009,000 3 600,000 11 64,330,000 16 21,700,800 9 2,810,000 

2. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง 
สงบสุข 

34 1,390,000 36 1,605,000 57 79,269,200 68 11,095,000 81 21,032,000 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานท่ี
ได้มาตรฐาน 

21 943,000 22 1,230,000 45 36,810,800 60 94,879,000 57 117,758,000 

4.การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 295,000 8 295,000 8 295,000 10 575,000 9 345,000 

5.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 195,000 10 295,000 16 3,540,000 23 13,750,000 22 41,195,000 

6.พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการอยา่ง
มีธรรมาภิบาล 

6 305,000 10 508,100 12 1,070,000 9 2,440,000 8 540,000 

รวม 80 7,137,000 89 4,533,100 149 185,315,000 186 144,439,800 186 183,680,000 

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน(e-plan) 
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  1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  น าโครงการ/กิจกรรม จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เป็น
เฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิ่น(การบริการสาธารณะ) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทีป่ระทบัใจ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีที่ขอนคลาน 160,000 
2 ถมดินปรับภูมิทัศน์หาดราไว บ้านราไวเหนือ ม.4 (จุดที่ 2) 376,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 150,000 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 15,000 

แผนงานการศึกษา 
1 โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 20,000 
2 โครงการน าเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่สาธารณชน ประจ าปี 2564 20,000 
3 โครงการจัดกีฬาสีศูนย์พฒันาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจ าปี 2564 25,000 

แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 15,000 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพในชุมชน 15,000 
3 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

20,000 

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-4 80,000 
5 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน 100,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์ผู้สูงวัยและส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปี 2564 
80,000 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้พิการต าบลขอนคลาน ประจ าปี 2564 10,000 
3 โครงการอบรมเยาวชนต าบลขอนคลาน ประจ าปี 2564 10,000 
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

ประจ าปี 2564 
10,000 

5 โครงการปรับสภาพแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

215,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพดา้นการประมง ประจ าปี 2564 10,000 
2 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ประจ าปี 2564 10,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ขอนคลานคัพ ประจ าปี 2564 100,000 
2 โครงการสนับสนุนและจัดส่งนักเรียน เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ต่างๆ 
80,000 

แผนงานการเกษตร 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 

2564 
10,000 

แผนงานงบกลาง 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,500,000 
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 700,000 
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000 
4 โครงการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่ 60,000 
5 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 158,600 
6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 123,350 
7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,764 
8 เงินส ารองจา่ย 100,080 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1 บุกเบิกถนนหินผุ สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 (ซอย 2) 101,900 
2 บุกเบิกถนนหินผุ สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 (ซอย 3) 263,000 
3 บุกเบิกถนนหินผุ สายทอนโต๊ะแก้ว ม.3 (ช่วงที่ 2) 273,000 
4 บกุเบิกถนนหนิผุ สายธารสแหม-นายยาหมาด หมู่ที่ 2 463,000 
5 บุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายเฉรด  ติงหวัง หมู่ที่ 2 165,300 
6 บุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายเฉลิม โสสนุย หมู่ที่ 1 561,000 
7 บุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายเลิศ มองเหีย-ท่ออุโมงค์ หมู่ที ่2 280,200 
8 บุกเบิกถนนหินผุ สายนายสมปราชญ์-ทุ่งปอ หมู่ที่ 3(ซอย 1) 274,400 
9 ปรับปรุงถนนหินผุ สายท่ออุโมงค์-บ้านนายสมโชค ไชยสงคราม หมู่ที่ 2 182,300 

10 บุกเบิกถนนหินผุ สายกุโบร์ บ้านราไวใต้ ม.2 235,300 
11 บุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนางละอาย จุนณศักดิ์ศรี หมู่ที่ 4 503,000 
12 บุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายจรัญ หมีนหา หมู่ที่ 1 221,800 
13 บุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายชอบ คลังข้อง หมู่ที่ 4 163,800 
14 บุกเบิกถนนหินผุ สายบ้านนายหนอด นวนด า-นายสัญญา ทองกัน ม.4 520,000 
15 บุกเบิกถนนหินผุ สายหาดราไว (ซอย 3) หมู่ที่ 4 132,800 
16 บุกเบิกถนนหินผุ สายหาดราไว (ซอย 5) หมู่ที่ 4 144,500 
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17 บุกเบิกถนนหินผุ สายหาดราไว (ซอย 6) หมู่ที่ 4 116,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับศาสนาแก่ประชาชนและผู้สูงอาย ุ 60,000 
2 โครงการกิจกรรมละศิล อดเดือนรอมฎอน 20,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 20,000 

แผนงานการเกษตร 
1 โครงการรักษน์้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจ าปี 2564 10,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 5,000 
2 โครงการ อบต.ขอนคลาน พบประชาชน 5,000 
3 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 20,000 
4 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.ขอนคลาน 15,000 
5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5,000 
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               1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
       (โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ. 2561-2565) และแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ด า เ นิ น ก า ร
เสร็จแล้ว 

อยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวท่ีประทับใจ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 
จัดงานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของดีท่ีขอน
คลาน 

400,000 380,000 0    ส านักปลัด 

2 ถมดินปรั บภูมิ ทัศ น์
หาดราไว บ้านราไว
เหนือ ม.4 (จุดท่ี 2) 

 
376,200 376,200 376,000    ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1 

โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

500,000 150,000 0    ส านักปลัด 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 
โครงการปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุบนท้อง
ถนน 

30,000 21,000 18,960    ส านักปลัด 

แผนงานการศึกษา 

1 
โครงการสัปดาห์วัน
เด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2564 

30,000 20,000 0    
กองการศึกษา 

2 

โครงการน าเสนอ
ผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสู่สาธารณะ 
ประจ าปี 2564 

30,000 20,000 0    

 

 
กองการศึกษา 

3 

โครงการจัดกีฬาสี
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ ประจ าปี 
2564 

30,000 25,000 0    

 

 
กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

1 
โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพและป้องกัน
โรคในชุมชน 

15,000 4,300 4,300    
กอง
สาธารณสุขฯ 

2 

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคใน
ชุมชน 

315,000 315,000 304,410    
กอง
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ด า เ นิ น ก า ร
เสร็จแล้ว 

อยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินการ 

แผนงานสาธารณสุข 

3 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาฯ 
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

20,000 20,000 10,350    

 
 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่แวดล้อม 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

1 

โครงการครอบครัว
สุขสันต์ สร้างสรรค์ผู้
สูงวัยและส่งเสริม
ศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประจ าปี 2563 

200,000 80,000 0    
กองสวัสดิการ
สังคม 

2 
โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้พิการต าบล
ขอนคลาน 

10,000 10,000 0    
กองสวัสดิการ
สังคม 

3 
โครงการอบรม
เยาวชนต าบลขอน
คลาน 

10,000 10,000 0    
กองสวัสดิการ
สังคม 

4 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพแก่
ผู้สงูอายุ คนพอการ
และผู้ด้อยโอกาส 

10,000 10,000 0    
กองสวัสดิการ
สังคม 

5 

โครงการปรับ
สภาพแวดล้อม
ส าหรับผู้สงูอายุ คน
พิการและผู้ที่อยู่ใน
ระยะท่ีจ าเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

215,000  112,400    
กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 
โครงการส่งเสริม
อาชีพด้านการประมง 
ประจ าปี 2564 

10,000 10,000 0    
กองสวัสดิการ
สังคม 

2 
โครงการส่งเสริม
อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 
ประจ าปี 2564 

10,000 10,000 0    
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ด า เ นิ น ก า ร
เสร็จแล้ว 

อยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนนิการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินการ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด อบต.ขอน
คลานคัพ ประจ าปี 
2564 

250,000 100,000 0    

 
 

กองการศึกษา 

2 

โครงการสนับสนุน
การจัดการแข่งขัน
กีฬานกัเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชน 

80,000 80,000 0    

 

 
กองการศึกษา 

แผนงานการเกษตร 

1 

โครงการส่งเสรมิ
อาชีพด้านการ 
เกษตรตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2563 

30,000 10,000 0 

 
 
 

   

 
 
กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานงบกลาง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,800,.00.0 2,000,000 2,654,700    
กองสวัสดิการ
สังคม 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 900,000 715,200 709,600    
กองสวัสดิการ
สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 40,000 50,000 30,000    
กองสวัสดิการ
สังคม 

4 

โครงการด าเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

80,000 60,000 60,000    

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

5 เงินส ารองจา่ย 100,000 325,080 296,030    ส านักปลัดฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายธวัชชัย 
ลาวัลย์-สายท่อ
อุโมงค์ ม.2 

1,000,000 947,000 946,000    

 
กองช่าง 

2 
โครงการบุกเบิกถนน
หินผุสายคลองถั่ว 
หมู่ท่ี 1(ซอย 2) 

101,900 101,900 101,500    
 
กองช่าง 

 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64        17 
 
 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

3 
โครงการบุกเบิกถนน
หินผุสายคลองถั่ว หมู่
ท่ี 1 (ซอย 3) 

263,000 263,000 262,700    กองช่าง 

4 
บุกเบิกถนนหินผุสาย
บ้านนายจรัญ 
หมีนหา หมู่ท่ี 1 

720,000 221,800 221,500    
 
กองช่าง 

5 
โครงการบุกเบิกถนน
หินผุสายธารสแหม-
นายยาหมาด หมู่ท่ี 2 

562,600 562,600 562,300    
 
กองช่าง 

6 
บุกเบิกถนนหินผุสาย
บ้านนางละอาย จุนณ
ศักดิ์ศรี หมู่ท่ี 4 

503,000 503,000 502,500    
 
กองช่าง 

7 
บุกเบิกถนนหินผุสาย
บ้านนายชอบ คลัง
ข้อง หมู่ท่ี 4 

163,800 163,800 163,500    

 
 

กองช่าง 
 

8 
บุกเบิกถนนหินผุสาย
หาดราไว (ซอย 3) 
หมู่ท่ี 4 

132,800 132,800 131,500    
 
กองช่าง 

9 
บุกเบิกถนนหินผุสาย
หาดราไว (ซอย 5) 
หมู่ท่ี 4 

144,500 144,500 143,200    
 
กองช่าง 

10 
บุกเบิกถนนหินผุสาย
หาดราไว (ซอย 6) 
หมู่ท่ี 4 

116,000 116,000 115,300    
 
กองช่าง 

11 
บุกเบิกถนนหินผุสาย
กุโบร์ บ้านราไวใต้ ม.
2 

235,300 235,300 235,000    
 
กองช่าง 

12 

บุกเบิกถนนหินผุสาย
บ้านนายหนอด นวน
ด า-นายสัญญาทอง
กัน 

520,000 520,000 520,000    

 
กองช่าง 

13 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายคลอง
ถั่ว(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 1 
บ้านขอนคลาน
ตะวันออก 

2,680,000  2,174,000    

 
 
กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบญัญัต ิ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

14 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายคลอง
ถั่ว(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 3 
บ้านขอนคลาน
ตะวันออก 

3,200,000  2,244,000    

 
 
กองช่าง 

15 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็สายบ้านครูชาลี 
หมูท่ี่ 4 บ้านราไว
เหนือ 

2,610,000  2,424,000    

 
 
กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 

โครงการกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนาแก่
ประชาชนและ
ผู้สูงอายุ 

70,000 16,278 16,278    
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2 
โครงการ อบต.ขอน
คลานพบประชาชน 

5,000 5,000 5,000    ส านักปลัด 

รวมงบประมาณ 21,785,600 8,773,458 15,345,028     
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) และเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ปี 2564 

โครงการข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ. 

2564 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่
ประทับใจ 

 
16 

 
21,700,800 

 
2 

 
376,200 

 
1 

 
376,000 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง 
สงบสุข 

 
 

68 

 
 

11,095,000 

 
 

8 

 
 

1,450,930 

 
 

7 

 
 

1,403,650 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ได้มาตรฐาน 

 
60 

 
94,879,000 

 
15 

 
3,911,700 

 
12 

 
3,905,000 

4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
10 

 
575,000 

 
1 

 
16,278 

 

 
1 

 
16,278 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

23 

 
 

13,750,000 

 
 

0 

 
 

0 
 
 

 
 

0 

 
 

0 
 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี 

 
9 

 
2,440,000 

 
3 

 
40,000 

 
1 

 
5,000 

 

รวม 186 144,439,800 29 5,795,108 22 5,705,928 

 
พบว่า โครงการทัง้หมดที่น ามาจากแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ปี 64  มีทัง้หมด  186 โครงการ  น ามาจัดท างบประมาณ 
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  29 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 15.59 น ามาปฏิบัติจริง  
จ านวน  22  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.82  ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ 3.95 ของ
โครงการตามงบประมาณรายจ่าย 
 1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
         1) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน  เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการท่องเที่ยว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้มแข็งของชุมชน  และด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น 
         2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม 
         3) น าโครงการมาด าเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และแผนการด าเนินงาน 
         4) การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติ 
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 1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
         1) ระเบียบการปฏิบัติไม่ครอบคลุมและหรือแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาฯ บ่อย  ก าหนดการด าเนินการ
ไม่ชัดเจนท าให้มีการปฏิบัติงานบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ 
         2) งานก่อสร้างถนนต่างๆ งานก่อสร้างอาคาร หรือปรับปรุงอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะ  แบบ
แปลนงานก่อสร้างเหล่านั้นต้องมีวิศวกรโยธา(ผู้มีวิชาชีพรับรอง)  ตรวจสอบแบบแปลนและรับรองแบบแปลนตาม
หลักการวิชาชีพควบคุมด้วย 
                   ** เว้นแต่ว่า  แบบแปลนก่อสร้างนั้นใช้แบบมาตรฐานของทางหลวงชนบท หรือแบบมาตรฐานของ
ทางราชการอ่ืนๆ 
        3) โครงการพัฒนาของหมู่บ้านที่เกินศักยภาพ  ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
        4) การด าเนินงานยังไม่สามารถด าเนินโครงการทีต่ั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ครบทุกโครงการท าให้
งบประมาณตกเป็นเงินสะสมในแต่ละปี 
        5) การด าเนินโครงการเกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  ยังไม่มีระเบียบชี้ให้เห็นชัดเจนว่า
สามารถด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ถูกต้องไม่ขัดต่อระเบียบและการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
 

2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที ่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  
2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 66 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
     3.5 กลยุทธ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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  2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ใช้แนวทางการพิจารณากาณติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  
2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
        สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง  
        ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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  2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1. ก าหนดกรอบเวลา (Time&Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน อย่างน้อย ปีละครั้ง 
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลสรุปภาพรวม ระยะ 1 ปี 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดอืนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ(หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
  3. ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลานมาปฏิบัติงาน 
  4. ความก้าวหน้า (Progresss) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน  โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา  โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ทีผ่่านมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กนัระหว่างผลผลิต
หรือผลทีไ่ด้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ  ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดบัต าบลและอาจ
รวมถึงอ าเภอทุ่งหว้าและจังหวัดสตูลด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นในแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกนั 
  2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งทีจ่ะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือทีใ่ช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
  1) การประเมนิผลในเชิงปริมาณ 
     (1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   1) เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
   - แบบสรุปผลการด าเนินงานในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  2) การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
       เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
(2) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 3 แบบประเมินผลแผนพัฒนา 

  2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไว้ ดังนี้ 

1) แบบรายงาน 3 แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็น
แนวทางไว้ คือ 

แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร 

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือหนึ่งที่

สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

แบบที่ 3 แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน คือ 
 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เก่ียวข้องต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ผลการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 60 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
     3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 5 
     3.5 กลยุทธ ์ (5) 5 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
     3.8 แผนงาน (5) 5 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 97 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 19 
 (๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บา้น/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง 

 (๓) 3 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกีย่วกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน  

(๒) 2 

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินคา้พืน้เมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 3 

 
ผลปรากฏว่า ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน  คะแนนที่ได้   19  คะแนน           
คิดเป็นร้อยละ  95  
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 
     (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand ๔.๐ 

 (5) 5 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผ้ลของการบังคบัใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 0 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปน็ตน้ 

 (3) 3 

(๔) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(3) 3 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดขึน้ การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิง่แวดล้อมและการพฒันา 

(3) 3 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจบุันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสง่ผลต่อการด าเนนิงานได้แก่ S-
Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3) 3 

 
ผลปรากฏว่า การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  มีคะแนนเต็ม  20  คะแนน คะแนนที่ได้ 17 คะแนน         
คิดเป็นร้อยละ  85  
 

1.4  ยุทธศาสตร ์

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
 ยุทธศาสตร ์ 60 60 
1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 10  
2. ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 10 
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 10 
4. วิสัยทัศน ์ (๕) 5 
5. กลยุทธ์ (๕) 5 
6. เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (๕) 5 
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 5 
8. แผนงาน (๕) 5 
9. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 5 
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2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 10 
๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 2 
๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 7.46 
๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 10 
๕ โครงการพฒันา  ประกอบด้วย ๖๐ 55 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 5 

    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 5 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตั้ง  

         งบประมาณได้ถูกต้อง 
(๕) 5 

    ๕.๔ โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 5 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  

         เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
(๕) 5 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 5 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 5 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ  

         มั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยนื ภายใต้หลักประชารัฐ 
(๕) 0 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 5 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 5 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล 

           คาดว่าจะได้รับ 
(๕) 5 

    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 5 
 รวมคะแนน ๑๐๐ 74.46 

   
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

ผลปรากฏว่า การสรุปสถานการณ์การพัฒนา มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  คะแนนที่ได้   10  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
100  
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเปน็ไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้เทา่ไร จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 2 

ผลปรากฏว่า การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  คะแนนที่
ได้   2  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  20  
 
  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานตา่งๆ ทีด่ าเนนิการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนนิการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการที่บรรลุวตัถุประสงค์ละ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 7.46 

ผลปรากฏว่า การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคตุณภาพ  มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
คะแนนทีไ่ด้ 7.46  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  74.6  
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   2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมติิต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช ้SWOTAnalysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 10 

ผลปรากฏว่า  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  คะแนนที่ได้  10  คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ  100 
  
           2.6  โครงการพัฒนา 
ล าดับ รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5 โครงการพัฒนา ๖๐ 55 
๕.๑ ความชัดเจนของ ช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึง่ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

 (๕) 5 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clear objective) โครงการที่ก าหนดวัตถุประสงค์   สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพทีอ่ยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคอือะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน
และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอก
ชัดลงไปวา่ใครคือกลุ่มเปา้หมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การ
พัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (๖) การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน 

(๕) 5 
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ล าดับ รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภ์ายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
การปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง (๕) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับThailand ๔.๐ 
โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 
Economyหรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลือ่นด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนดว้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความไดเ้ปรยีบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 5 

 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึง่การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปจัจุบัน 

(๕) 5 

 ๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ดว้ยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจ 

(๕) 0 

 ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness)       (๔) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยตุ
ธรรม (Equity)   (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 5 

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 5 
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ล าดับ รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ 
เช่น การก าหนดความพงึพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกดิจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดขึน้ สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 

(๕) 5 

 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันาซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถปุระสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเรจ็ได้ 
(๓) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติ
ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕) 5 

ผลปรากฏว่า  โครการพัฒนา  มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน  คะแนนที่ได้  55  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  91.66 
 
3.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ก าหนดแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 15 36.59 
หญิง 26 63.41 
รวม 41 100.00 

  

จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 63.41   
เป็นเพศหญิง  และ คิดเป็นร้อยละ 36.59 เป็นเพศชาย  
 
ตารางที่ ๒ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี  2 4.88 
๒๐ – ๓๐  ป ี 8 19.51 
31 – 4๐  ปี 10 24.39 
41 – 5๐  ปี 8 19.51 
51 – 6๐  ปี 7 17.07 

มากกว่า ๖๐  ปี 6 14.63 
รวม 41 100.00 
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จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุระหว่าง 3๑ – 4๐  คิดเป็นร้อยละ 24.39 
รองลงมาอายุ ๒๐ – ๓๐  ปี และ 41-50 ปี   คิดเป็นร้อยละ 19.51 และ น้อยที่สุดช่วงอายุต่ ากว่า 2๐ ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 4.88 
 
ตารางท่ี ๓ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา  20 48.78 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 15 36.59 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 4.88 
ปริญญาตรี 4 9.76 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 41 100.00 
  
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.78 
รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 36.59  
 
ตารางท่ี ๔ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 1 2.44 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 0 0 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 8 19.51 
รับจ้าง 14 34.15 
นักเรยีน นักศึกษา 1 2.44 
เกษตรกร 9 21.95 
อ่ืนๆ 8 19.51 

รวม 41 100.00 
  
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 34.15  รองลงมามี
อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 21.95 และไม่มีกลุ่มอาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ตอบแบบสอบถาม 
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3.2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานในภาพรวม โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ  

ตารางที่ ๑   ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานใน
ภาพรวม    ( 6 ยุทธศาสตร์ ) 

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

 

 

 
ประเด็น 

จ านวนผู้ตอบสอบถาม 
ตามระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม 

9 24 6 2 0 3.98 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม  

7 27 5 2 0 3.95 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม  

7 24 10 0 0 3.93 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมต่อสาธารณะ  

6 23 11 0 1 3.80 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

6 22 10 2 1 3.73 

6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

5 21 15 0 0 3.76 

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

10 21 7 3 0 3.93 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

 

10 21 10 0 0 4.00 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 / กิจกรรม  

 

13 23 5 0 0 4.20 

ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 9  ประเด็น 3.92 
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จากตารางท่ี ๑   

สามารถสรุปได้ว่า ร้อยละ 19.78 พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ  55.83 พึงพอใจมาก 

ร้อยละ   21.41  พึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 2.44 พึงพอใจน้อย  

และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน  ๙ ประเด็น เท่ากับ ๓.92   

แสดงว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจปานกลาง ถึง พึงพอใจมาก ต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน   

             ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ก าหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากถึงมากท่ีสุดมีมากกว่าร้อยละ ๕๐  แสดงว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน ดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีพอใจมาก และพอใจมากที่สุด รวมกันอยู่ที่ระดับ 
ร้อยละ 75.61  ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   

 

๕. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ 
 

              โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแยกแต่ละ
ยุทธศาสตร์ไปประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่   การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม ๑๐)  และน าคะแนนที่ได้จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแตล่ะยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒   แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 7.09 
๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มัน่คง สงบสุข 

7.34 

๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 7.22 
๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7.70 
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.85 

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 7.75 
รวมเฉลี่ย 7.46 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  และได้น าโครงการใน
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ปี 2564 จ านวนทั้งหมด  186  โครงการ  มาด าเนินการจัดท า
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จ านวน  29  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.59 ได้น ามาปฏิบัติจริง  
จ านวน  22 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.82 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 3.95  ของโครงการตาม
งบประมาณรายจ่าย 
  พบว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการน าโครงการพัฒนามาบรรจุไว้มากเกนิทีจ่ะน าไปปฏิบัติได้
จริงตามงบประมาณที่มี  และน ามาปฏิบัติจริงไม่ได้ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถงึใน
โครงการพัฒนาของหมู่บ้าน  แต่ในโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานที่เป็นโครงการสาธารณะมีบาง
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ   
  2) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนน 
  พบว่า คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้  97 คิดเป็นร้อยละ 97  เป็นเกณฑ์ท่ีมากกว่าร้อย
ละ 80 ถือเป็นเกณฑ์ที่ดี มีการจัดท ายุทธศาสตร์ได้เหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น 
  3)  การติดตามและประเมินโครงการ 
  ไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่
ก าหนดใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนน 
  พบว่า  คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้  74.46 คิดเป็นรอ้ยละ 74.46  เป็นเกณฑ์ท่ีน้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ถือเป็นเกณฑ์ที่ยังต้องพัฒนาให้มีการจัดท าโครงการไดเ้หมาะสมและชัดเจนมากข้ึน 
  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
  ได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 41 คน 
  พบว่า  เพศหญิง  ให้ความสนใจในการตอบแบบสอบถาม  จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ  
63.41 ชว่งอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด  คือ ช่วงอายุ 31-40  จ านวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ  24.39 
ระดบัการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ระดับประถมศึกษา จ านวน  20  คน คิดเป็นร้อยละ 48.78  และ
อาชีพหลักส่วนมากเป็นอาชีพค้าขาย  จ านวน  14 คน คดิเป็นร้อยละ  34.15   ประชาชนให้ความสนใจในการ
ตอบแบบสอบถามพอสมควร  มีความสนใจในการติดตามและผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานตามประเด็นของแบบสอบถามปรากฏว่า  ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมา  คือ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
และน้อยที่สุด  คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 16  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.6  สามารถน ามาปฏิบัติ 
จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.54  ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 15 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 8.06  
มีงบประมาณที่ได้ด าเนินจริง  จ านวน  376,000  บาท 
   1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง 
สงบสุข  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 68  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.56  สามารถน ามาปฏิบัติ 
จ านวน 8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.30 ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 60 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 32.26  
มีงบประมาณที่ได้ด าเนินจริง  จ านวน  1,403,650  บาท 

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.25  สามารถน ามา
ปฏิบัติ จ านวน 12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 6.45  ไมส่ามารถด าเนินการได้ จ านวน 48 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
25.80  มีงบประมาณท่ีได้ด าเนินจริง  จ านวน  3,905,000 บาท 

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.37  สามารถน ามา
ปฏิบัติ จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.53  ไม่สามารถด าเนินการได้  จ านวน  9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
4.83 มีงบประมาณที่ได้ด าเนินจริง  จ านวน  16,278  บาท 

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 23  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.36  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ จ านวน  23 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.36 

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  4.83   สามารถน ามา
ปฏิบัติ จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.53  ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
4.30 มีงบประมาณที่ได้ด าเนินจรงิ  จ านวน 5,000  บาท 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงโดยการจัดหางบประมาณ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที ่เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียงหรือโครงการ/
กิจกรรมที่เกินศักยภาพ  จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
   2) ด้านเศรษฐกิจ 
   ด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ยังต้องพ่ึงพาระบบอาชีพ
เกษตรกรรมและการประมง  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  ข้าราชการ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อ
เทียบกับการท าสวน และการประมง  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานยังมีจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวต าบลขอนคลานให้ดียิ่งขึ้น 
   3) ด้านสังคม  
   ส าหรับปัญหาด้านสังคมที่น่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบล มี
ดังนี้ 
        3.1 ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
        3.2 ปัญหาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณ ีถูกละเลย ไม่มีผู้สืบทอด 
        3.3 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ยังมีอยู่เป็นส่วนน้อย  

     3.4 ห้องน้ าสาธารณะและการบริการยังไม่เพียงพอ 
     3.5 ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นและใช้ 
           เป็นหลักฐานในทางกฎหมาย 

      ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาท้ังหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันในอนาคต 

4) ด้านการบริหาร 
   4.1 ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีความ
เชื่องช้า เนื่องจากบุคลากรยังมีไม่เพียงพอ  และไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
   4.2 ส่งเสริมพัฒนาระบบและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
   จากที่กล่าวมาเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของ
ท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น รายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน
ส่วนใหญ่เป็นรายไดท้ี่ไดจ้ากส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองยังไม่พียงพอ เนื่องจากพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นพื้นที่เกษตร และผู้ประกอบการยังไม่มั่นใจในการลงทุนในพ้ืนที่อยางต่อเนื่อง 
   5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถอืเป็นปัญหาส าคัญ 
เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะและการจัดการขยะในพ้ืนที่  ปัจจุบันปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ท าให้เกิดปัญหา
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สิ่งแวดล้อม  ถือว่าไม่ใช่เป็นปัญหาที่รุนแรงมากนัก  สามารถแก้ไขได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาสักนิด ต้องปลูกฝังจิตส านึก
ให้ชุมชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 

 2.2 ข้อสังเกต 
      1. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้  ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต.มีทรัพยากรที่จ ากัด
ทางด้านงบประมาณ  
      2. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
ก่อสร้างถนน คสล.ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการทั้งหมด  เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณท่ีจะสามารถด าเนินการได้ให้
ประชาชนรับทราบและให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อ
เสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นก่อน 
 

 2.3 ข้อเสนอแนะ 
      1. ด้านเศรษฐกิจควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น  โดยน าแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
      2. ด้านสังคม  ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มแม่บ้าน  การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค เพ่ือเป็นกระตุ้นให้คนมีงานท าและมีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน 
      3. ด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีแนวทางในการพัฒนาและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์  
      4. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารทีป่ระชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง 
 

 2.4 ผลสรุปภาพรวม 
      1) การก าหนดยุทธศาสตร์ของ อปท. และให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์
จังหวัดและยุทธศาสตร์ของ อปท.ในจังหวัด  และกลยุทธ์การพฒันาให้มีชัดเจน  บ่งชี้ตัวการพัฒนาด้านนั้นๆ อย่าง
เห็นไดช้ดัเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น  สามารถท าให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างสมบูรณ์ 
      2) โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้พิจารณาพ้ืนที่ทีจ่ะด าเนินการก่อนว่าโครงการนี้มี
ความพร้อมในการใช้พ้ืนทีเ่พ่ือการพัฒนาหรือไม่  หากพ้ืนที่ไม่พร้อมไม่ควรน าโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือไม่ให้เกิดโครงการที่มากเกินการพัฒนา  ผลตามมาคือการประเมินการปฏิบัติงานท าให้มีค่าตัวชี้วัดน้อย 
      3) ควรด าเนินการโครงการพัฒนาหรือกจิกรรมให้บรรลุผลส าเร็จ มากกว่าร้อยละ 80 
      4) โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพฒันาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากไม่
สามารถด าเนินการได้ต่อเนื่องเกินกว่า 2 ปี เห็นควรมีการยกเลิกโครงการ 
      5) เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิต
ด้านการวางแผน  การลงทนุ  การพาณิชยกรรม  การท่องเที่ยวและด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม  เพราะปัจจุบันแนวทางการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ด้วยวิถีชุมชนของคนไทย เริ่ม
เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากข้ึน  และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง 
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      6) โครงการพฒันาหรือกิจกรรมของหน่วยงาน หากมีการด าเนินการแล้ว ปรากฏว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนหรือต่อองค์กร โดยวัดจากการประเมินโครงการ  เห็นควรให้มีการยุติโครงการไม่น าโครงการดังกล่าวมา
ด าเนินการในปีต่อๆ ไป 
      7) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ควรให้ความส าคัญของโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมของหน่วยงานของตน 
และให้ตรวจสอบการขอบรรจุโครงการในแผนพัฒนาก่อนมีการน าไปจัดท างบประมาณต่อไป  เพ่ือลดความผิดพลาด
และลดขั้นตอนการท างานให้กระชับขึ้น 
      8) หากไม่สามารถด าเนินการ เนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาแนวทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชน เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานดีขึ้น 
            9) องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
 
 

รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาองค์การบริหารสว่นต าบลขอนคลาน 
           จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  สามารถน าผล
การประเมนิมาสรุปผลที่ได้รับจากการติดตามและประมินผลแผนพัฒนา  และมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนพัฒนาที่ระบุปี 2564  มีจ านวน 186 
โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนมากเกินไปในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วที่ยั่งยืน จ านวนโครงการที่ด าเนินการมีเพียง 1  
โครงการ จากโครงการทั้งหมด 16 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข
จ านวนโครงการทีด่ าเนินการมีเพียง 7 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 68 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง จ านวน
โครงการที่ด าเนินการมีเพียง 12 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 60 โครงการ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน
โครงการที่ด าเนินการมีเพียง 1 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 10  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการที่ด าเนินการมีเพียง 0 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 23 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  จ านวนโครงการที่ด าเนินการมีเพียง   
1โครงการ จากโครงการทั้งหมด 9 โครงการ 
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 ความเห็นในแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
  - อย่าบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากนัก  ควรค านึงถึงงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ  
ซ่ึงในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกันแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก  และอย่ายึดติดกับค่านิยมแต่เก่าก่อน ที่บอกว่าให้มี
แผนพฒันาไว้ก่อน 
  - การจัดท าแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการตั้งงบประมาณรายจ่าย  และการน า
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการและงบประมาณ
มากกว่าที่ผ่านมา  เพ่ือให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
  - ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียงกัน
และเพียงพอต่อการด าเนินงานได้ 
  - สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนพฒันา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ว่ามีความ
จ าเป็นและส าคัญอย่างไรแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และคณะกรรมการจัดท าแผนชุดต่างๆ  ประธานและ
เลขานุการประชาคมหมู่บ้าน  ถ้าบรรจุโครงการเข้าไปในแผนพัฒนามากเกินความจ าเป็นจะท าให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาไม่ผ่านการประเมนิมาตรฐานที่ชุดประเมินมาตรฐการการปฏิบัตริาชการ(Core Team) ของ
จังหวัด 
  - การเขียนแบบแปลนต่างๆ ให้มีความพร้อมตั้งแต่ต้นปีงปบระมาณหรือในช่วงไตรมาสแรก  คือ
ช่วงเดือนตุลาคม -ธันวาคม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหรือการได้รับเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ยังไมเ่พียงพอแก่การด าเนินการตามโครการ ตามข้อบัญญัติงปบระมาณรายจ่าย และเมื่อได้รบังบประมาณหรือเงิน
จัดสรรเพียงพอแล้วสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันได้เร็วขึ้น 
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แบบแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
ต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตลุาคม 2563- 30 กันยายน 25564) 

........................................................................................................................................................................... 
 
ความเห็น 

1) ให้พิจารณาการน าโครงการไว้ในแผนพัฒนา ไม่ให้มากเกินกว่าการปฏิบัติจริง  ควรค านึงถึง
งบประมาณท่ีตาดว่าจะได้รับ 

2) ให้ความส าคัญของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์  ให้มีโครงการพัฒนาให้ครบทุกยุทธศาสตร์ 

  
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรเร่งรัดกการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนด าเนินงานและควร
เริ่มด าเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณหรือในช่วงไตรมาสแรก เพ่ือไม่ให้เกิดการกระจุกตัวที่
ปลายปีงบประมาณ  โครงการใดด าเนินการได้ให้เริ่มด าเนินการก่อน 

2) การด าเนินการตามโครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ให้น ามาด าเนินการให้
หมด  เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผลและบรรลุเป้าหมาย  ให้เกิดร้อยละ 80 ของ
การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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