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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 และ ข้อ ๑3 กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี      

 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  จึงได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น 
เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการฯ 
หวังอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขอนคลาน  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  
 

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

    ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 และ ข้อ ๑๓  ท้ังนี้ 
ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการฯ ได้
ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   

 

     ดังนั้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน       
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3   ให้ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบ ท้ังนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขอนคลาน ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  หมู่ท่ี ๔  ตำบลขอนคลาน  
อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  โทรศัพท์ 074 710902    
      

    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 

     ( นายโชติ  ดำอ่อน ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
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ส่วนท่ี ๑ 
บทนำ 

 

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าท่ีในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม  ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าสันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        การติดตาม  (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ ติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถกำกับดูแล  ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสำคัญ  ดังนี้ 
 

       1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลขอนคลาน หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้กำหนดไว้หรือไม่  
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินการ 
      2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกำหนด
ไว้หรือไม่ 
     3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ท้ังในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
     4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) 
จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค(threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขอนคลาน  ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขอน
คลาน สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขอน
คลาน 
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บทสรุปของความสำคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากท่ีสุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ
ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสรมิสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  เมื่อพบปัญหาและอุปสรรค
ก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการอย่างสุขุม รอบคอบ พยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค  เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและแกป้ัญหาให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น สุดท้ายก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วว่า ส่ิงใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
 2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน  รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้กำหนดไว้ 
 2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ  การยกเลิก
โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
 2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
 2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับกอง/ทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  ท่ีจะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็น
อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล
ขอนคลานหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน  3  คน 
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิน่คัดเลือก จำนวน 2 คน 
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 3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
  2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  4) ผู้บริหารนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อทราบ 
  5) การวินิจฉัยส่ังการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก/กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/ส่ังการ  เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tool for local 
development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล  รวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมนิผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการเป็นต้น  หรือโดยการสร้าง
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
  1. การสัมภาษณ์(Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียวหรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถกูแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ(formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ(informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  2. การสังเกต(Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขอนคลาน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขอนคลาน มีการบันทกึการสังเกต แนวทางในการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non - participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
  3. การสำรวจ(Serveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น  การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ  ความจำเป็น  ความต้องการของประชาชนในตำบลขอนคลาน  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  4. เอกสาร(Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
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ท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาตลอดจนเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมายกล
ยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อำนาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  รวมถึง
ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น  รวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน  แบบต่างๆ ท่ีได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุง
แก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  
ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. ทำให้เกิดการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนัก/กอง ส่วนต่างๆ บุคคลท่ีรับผิดชอบได้ปฏิบัติงาน
สอดคล้องกัน  ดำเนินการไปได้ตามระเบียบ  แบบแผนและเป็นระบบเกิดการพัฒนาแบบองค์กรรวม  ไม่แยกส่วนใน
การปฏิบัติงาน 
  2. ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จท้ังในส่วนท่ีเป็นอำนาจหน้าท่ี แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ 
  3. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  ดำเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีในการพัฒนา 
  4. ทำให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในท้องถิ่น ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ประโยชน์เกิดความ
คุ้มค่ามากท่ีสุด 
  5. เป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาท้องถิน่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ ท่ีเกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการท่ีดำเนินการ 
  6. ทำให้โครงการ/กิจกรรม สามารถดำเนินการบรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและกฎหมายท่ีได้กำหนดไว้ 
  7. ทำให้สามารถกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา  และปรับปรุงแก้ไขได้ภายหลังการส้ินสุดโครงการ 
  8. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท่ีแท้จริง  สามารถจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา  และแก้ไขปัญหาทันที เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขอน
คลาน 
  9. สามารถช่วยให้การดำเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น  ท้ังยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคอย่างได้ผลหรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น 
  10. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมอย่างชัดเจน  อะไรประสบ
ผลสำเร็จแล้ว  ส่ิงใดยังต้องทำต่อไป  จำนวนเท่าไร  อะไรจะต้องดำเนินการต่อ  อะไรจะต้องยุติหรืออะไรอันจะต้อง
พัฒนาระยะยาว  เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อนำไปตัดสินหรือพิจารณาต่อไป 
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ส่วนท่ี ๒   

การติดตามและประเมินผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เป็นกรอบในการจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนั้น  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
จึงใช้ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นหลักในการ
พิจารณา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแล้วสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานในการบริหารงบประมาณ
และดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563) 

  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่าง
ย่ังยืน 

2 4,009,000 3 600,000 12 66,315,000 13 17,820,800 9 2,810,000 

2. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคง 
สงบสุข 

34 1,390,000 36 1,605,000 59 79,819,200 58 10,115,000 58 15,000,000 

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่
ได้มาตรฐาน 

21 943,000 22 1,230,000 45 36,810,800 44 50,783,200 43 55,586,000 

4.การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

8 295,000 8 295,000 9 545,000 9 325,000 9 345,000 

5.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 195,000 10 295,000 16 3,540,000 24 15,250,000 19 36,895,000 

6.พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการอย่าง
มีธรรมาภิบาล 

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

รวม 80 7,137,000 89 4,533,100 153 188,100,000 157 96,734,000 146 111,176,000 

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน(e-plan) 
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  1.2 โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  นำโครงการ/กิจกรรม จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีเป็น
เฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิ่น(การบริการสาธารณะ) 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวที่ประทับใจ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 จัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียวของดีท่ีขอนคลาน 380,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 500,000 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 16,000 
2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขอน

คลาน 
95,000 

แผนงานการศึกษา 
1 โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 30,000 
2 โครงการนำเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่สาธารณชน ประจำปี 2563 20,000 
3 โครงการจัดกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2563 25,000 

แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 15,000 
2 โครงการณรงค์แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน 15,000 
3 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภั ยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระป ณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

25,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์ผู้สูงวัยและส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563 
80,000 

แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2563 15,000 
2 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ประจำปี 2563 15,000 
3 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ประจำปี 2563 15,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ขอนคลานคัพ ประจำปี 2563 100,000 
2 โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน 60,000 
3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนอำเภอทุ่งหว้า 71,590 
4 จัดซื้อวัสดุกีฬา 40,000 

แผนงานการเกษตร 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 

2563 
15,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

แผนงานงบกลาง 
1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,500,000 
2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 700,000 
3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000 
4 โครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 60,000 
5 เงินสำรองจ่าย 100,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยาสีน-ถนนหาดราไว บ้านราไวเหนือ หมู่ท่ี 4 875,000 
2 
 

โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายคลองถั่ว(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 1 532,000 

3 โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายคลองถั่ว(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 3 551,000 
4 โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายนายร่ม ท้ายวัง หมู่ท่ี 3 190,000 
5 โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายสัญญา สู่สม-บ้านนายกาหรีม ชายเกตุ หมู่ท่ี 2 324,000 
6 โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายสำราญ โกบแม็ง-นายหนาด ติงหวัง หมู่ท่ี 2 407,000 
7 โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายนายหมาดได๋  หมานยวง-นายประกอบ  หมานยวง   

หมู่ท่ี 3 
168,000 

8 โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายจำนง หมานยวง-นายประกอบ โสสนุย 579,800 
9 โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านนายธวัชชัย ลาวัลย์-ท่ออุโมงค์ หมู่ท่ี 2 353,000 

10 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลขอน
คลาน 

150,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
1 โครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ 60,000 
2 โครงการกิจกรรมละศิล อดเดือนรอมฎอน 20,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 20,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1 โครงการ อบต.ขอนคลาน พบประชาชน 5,000 
2 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 10,000 
3 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต. 15,000 
4 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5,000 
5 โครงการบริหารสถานท่ีกลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
25,000 
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 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
       (โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) และแผนการดำเนินงาน ประจำป ี2563 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ด ำ เนิ น ก า ร
เสร็จแล้ว 

อยู่ ร ะห ว่ า ง
ดำเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวที่ประทับใจ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 
จัดงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของดีที่ขอน
คลาน 

400,000 380,000 0    สำนักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 

โครงการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

500,000 500,000 0    สำนักงานปลัด 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

30,000 16,000 15,910    สำนักงานปลัด 

2 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลขอน
คลาน 

100,000 95,000 65,174    สำนักงานปลัด 

แผนงานการศึกษา 

1 
โครงการสัปดาห์วัน
เด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2563 

30,000 79,000 74,000    
กองการศึกษา 

2 

โครงการนำเสนอ
ผลงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสู่สาธารณะ 
ประจำปี 2563 

30,000 20,000 0    

 

 
กองการศึกษา 

3 

โครงการจัดกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ ประจำปี 
2563 

30,000 25,000 0    

 

 
กองการศึกษา 

4 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการ
เล่น (สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา) 

170,000 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

170,000    

 
 
 
 

กองการศึกษา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ด ำ เนิ น ก า ร
เสร็จแล้ว 

อยู่ ร ะห ว่ า ง
ดำเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ดำเนินการ 

แผนงานการศึกษา 

5 

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียนคุณภาพ
แห่งการเรียนรู้ด้าน
สื่อ DLTV 

30,700 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

30,700    

 
 
กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

1 
โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพและป้องกัน
โรคในชุมชน 

15,000 15,000 13,506    
กอง
สาธารณสขุฯ 

2 
โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ในชุมชน 

15,000 15,000 10,950    
กอง
สาธารณสขุฯ 

3 

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

10,000 25,000 21,000    

 
 
กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1 

โครงการครอบครัว
สุขสันต์ สร้างสรรค์ผู้
สูงวัยและส่งเสริม
ศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประจำปี 2563 

200,000 80,000 0    
กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 
โครงการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร 
ประจำปี 2563 

20,000 15,000 0    
กองสวัสดิการ
สังคม 

2 
โครงการส่งเสริม
อาชีพด้านการประมง 
ประจำปี 2563 

20,000 15,000 0    
กองสวัสดิการ
สังคม 

3 
โครงการส่งเสริม
อาชีพใหแ้ก่กลุ่มสตรี 
ประจำปี 2563 

20,000 15,000 0    
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ด ำ เนิ น ก า ร
เสร็จแล้ว 

อยู่ ร ะห ว่ า ง
ดำเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ดำเนินการ 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

1 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด อบต.ขอน
คลานคัพ ประจำปี 
2563 

250,000 100,000 0    

 
 

กองการศึกษา 

2 

โครงการสนับสนุน
การจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชน 

80,000 95,000 94,900    

 

 
กองการศึกษา 

3 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน ประชาชน
อำเภอทุ่งหว้า 

60,000 71,590 70,150    

 

 
กองการศึกษา 

4 จัดซื้อวัสดุกีฬา 40,000 40,000 39,984    กองการศึกษา 
แผนงานการเกษตร 

1 

โครงการส่งเสริม
อาชีพด้านการ 
เกษตรตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี 2563 

30,000 15,000 14,102 

 
 
 

   

 
 
กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานงบกลาง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,800,.00.0 2,800,000 2,582,700    
กองสวัสดิการ
สังคม 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 900,000 900,000 686,400    
กองสวัสดิการ
สังคม 

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

4 

โครงการดำเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

80,000 60,000 60,000    

กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 

5 เงินสำรองจ่าย 100,000 100,000 68,537    
สำนักงาน
ปลัดฯ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ ระห ว่ า ง
ดำเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายยาสีน-ถนน
หาดราไว บา้นราไว
เหนือ หมู่ที่ 4 

875,000 875,000 875,000    กองช่าง 

2 
โครงการปรับปรุง
ถนนหินผุสายคลอง
ถั่ว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 

532,000 532,000 532,000    
กองช่าง 

3 
โครงการปรับปรุง
ถนนหินผุสายคลอง
ถั่ว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 

551,000 551,000 551,000    
กองช่าง 

4 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินผุสายบ้าน
นายร่ม ท้ายวัง หมู่ที่ 
3 

190,000 190,000 189,640    

 
กองช่าง 

5 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินผุสายสัญญา 
สู่สม-บ้านนายกาหรีม 
ชายเกตุ หมู่ที่ 2 

324,000 324,000 323,500    

 
 

กองช่าง 
 

6 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินผุสายสำราญ 
โกบแม็ง-นายหนาด 
ติงหวัง หมู่ที่ 2 

407,000 407,000 406,500    

 
 

กองช่าง 

7 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินผุสายนาย
หมาดได๋ หมานยวง-
นายประกอบ หมาน 
ยวง หมู่ที่ 3 

168,000 168,000 167,500    

 
 
กองช่าง 

8 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินผุสายบ้าน
นายจำนง หมานยวง-
นายประกอบ โสสนุย 

579,800 579,800 579,550    

 
 
กองช่าง 

9 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินผุสายบ้าน
นายธวัชชัย ลาวลัย์ 
ท่ออุโมงค์ หมู่ที่ 2 

353,000 353,000 352,500    

 
 
กองช่าง 

10 

โครงการก่อสร้าง
ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในตำบลขอน
คลาน 

250,000 150,000     

 
 
กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบญัญัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ ระห ว่ า ง
ดำเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 

โครงการกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับศาสนาแก่
ประชาชนและ
ผู้สูงอายุ 

70,000 60,000 28,800    
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 
โครงการกิจกรรมละ 
ศิลอดเดือนรอมฎอน 

30,000 120,000 84,450    
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

1 
โครงการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วม 

80,000 20,000     

กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

2 
โครงการ อบต.ขอน
คลานพบประชาชน 

5,000 5,000     
สำนักงาน

ปลัด 

3 

สนับสนุนกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและ
กิจกรรมงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

40,000 10,000 9,969    
สำนักงาน

ปลัด 

4 
โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ของ อบต.
ขอนคลาน 

15,000 15,000 10,000    
สำนักงาน

ปลัด 

5 
โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5,000 5,000     
สำนักงาน

ปลัด 

7 

โครงการบริหาร
สถานที่กลางเพื่อเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล 

25,000 25,000     
สำนักงาน

ปลัด 

รวมงบประมาณ 10,680,500 10,106,390 5,658,972     
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) และเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ปี 2563 

โครงการข้อบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ. 

2563 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวที่
ประทับใจ 

 
12 

 
66,315,000 

 
1 

 
380,000 

 
0 

 
0 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง 
สงบสุข 

 
 

59 

 
 

79,819,200 

 
 

28 

 
 

5,136,590 

 
 

17 

 
 

4,048,013 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ได้มาตรฐาน 

 
45 

 
36,810,800 

 
10 

 
4,129,800 

 
9 

 
3,977,190 

4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
9 

 
545,000 

 
2 

 
180,000 

 

 
2 

 
113,250 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

 
 

16 

 
 

3,540,000 

 
 

1 

 
 

20,000 
 
 

 
 

0 

 
 

0 
 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
องค์กรท่ีดี 

 
12 

 
1,070,000 

 
5 

 
60,000 

 
2 

 
19,969 

 

รวม 153 188,100,000 47 9,906,390 32 8,158,422 

 
พบว่า โครงการท้ังหมดท่ีนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 63  มีท้ังหมด  153 โครงการ  นำมาจัดทำงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  47 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 30.71 นำมาปฏิบัติจริง  
จำนวน  32  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.91  ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ 68.08     
ของโครงการตามงบประมาณรายจ่าย 
 1.4 ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงาน 
         1) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน  เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการท่องเท่ียว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้มแข็งของชุมชน  ด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น 
         2) จัดสรรงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม 
         3) นำโครงการมาดำเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงาน 
         4) การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติ 
 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕63   หน้า 15 
 
 

 1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
         1) ระเบียบการปฏิบัติไม่ครอบคลุมและหรือแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ บ่อย  กำหนดการดำเนินการ
ไม่ชัดเจนทำให้มีการปฏิบัติงานบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ 
         2) งานก่อสร้างถนนต่างๆ งานก่อสร้างอาคาร หรือปรับปรุงอาคารท่ีเป็นอาคารสาธารณะ  แบบ
แปลนงานก่อสร้างเหล่านั้นต้องมีวิศวกรโยธา(ผู้มีวิชาชีพรับรอง)  ตรวจสอบแบบแปลนและรับรองแบบแปลนตาม
หลักการวิชาชีพควบคุมด้วย 
                   ** เว้นแต่ว่า  แบบแปลนก่อสร้างนั้นใช้แบบมาตรฐานของทางหลวงชนบท หรือแบบมาตรฐานของ
ทางราชการอื่นๆ 
        3) โครงการพัฒนาของหมู่บ้านท่ีเกินศักยภาพ  ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
        4) การดำเนินงานยังไม่สามารถดำเนินโครงการท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติได้ครบทุกโครงการทำให้
งบประมาณตกเป็นเงินสะสมในแต่ละปี 
        5) การดำเนินโครงการเกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  ยังไม่มีระเบียบช้ีให้เห็นชัดเจนว่า
สามารถดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ถูกต้องไม่ขัดต่อระเบียบและการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 
 

2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม  
2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแบบท่ีกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 66 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5 กลยุทธ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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  2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ใช้แนวทางการพิจารณากาณติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม  
2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแบบท่ีกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 

 
ประเดน็การพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
        สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  
        ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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  2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1. กำหนดกรอบเวลา (Time&Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขอนคลาน อย่างน้อย ปีละครั้ง 
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลสรุปภาพรวม ระยะ 1 ปี 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
  2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร ์แผนงาน โครงการ(หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
  3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตำบลขอนคลานมาปฏิบัติงาน 
  4. ความก้าวหน้า (Progresss) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน  โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา  โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ท่ีผ่านมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ  ขนาด ความจุ พื้นท่ี จำนวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  ท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจ
รวมถึงอำเภอทุ่งหว้าและจังหวัดสตูลด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นในแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
  2.4 กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ส่ิงท่ีจะทำใหก้ารติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้ 
  1) การประเมนิผลในเชิงปริมาณ 
     (1) แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.2/ว 
0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
   1) เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม ่
   - แบบสรุปผลการดำเนินงานในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  2) การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
       เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

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

แบบท่ี 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี 3 แบบประเมินผลแผนพัฒนา 

  2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
   องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไว้ ดังนี ้

1) แบบรายงาน 3 แบบ ตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็น
แนวทางไว้ คือ 

แบบท่ี 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
แบบช่วยกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมนิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นว่า ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร 

แบบท่ี 2 แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ี

สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ท่ีกำหนด 

แบบท่ี 3 แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน คือ 
 แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในภาพรวมเพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผล
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 วิสัยทัศน์ (5) 5 
     3.5 กลยุทธ์ (5) 5 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
     3.8 แผนงาน (5) 5 
     3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 97 
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  1.2 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 19 
 (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง
น้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง 

 (๓) 3 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน่ การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชพีแรงงาน  

(๒) 2 

(๖) ข้อมูลเกีย่วกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ินหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๓) 3 

 
ผลปรากฏว่า ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน  คะแนนท่ีได้   19  คะแนน           
คิดเป็นร้อยละ  95  
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 
     (๑) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand ๔.๐ 

 (5) 5 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(3) 0 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

 (3) 3 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชพี กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ทางสังคม การพัฒนาอาชพีและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป  เป็นต้น 

(3) 3 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ี
เกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(3) 3 

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

(3) 3 

 
ผลปรากฏว่า การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  มีคะแนนเต็ม  20  คะแนน คะแนนท่ีได้ 17 คะแนน         
คิดเป็นร้อยละ  85  
 

1.4  ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
 ยุทธศาสตร์ 60 60 
1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 10  
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 10 
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 10 
4. วิสัยทัศน์ (๕) 5 
5. กลยุทธ์ (๕) 5 
6. เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 5 
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 5 
8. แผนงาน (๕) 5 
9. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 5 
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2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 10 
๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 2 
๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ ๑๐ 7.46 
๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 10 
๕ โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 55 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 5 

    ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 5 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ัง  

         งบประมาณได้ถูกต้อง 
(๕) 5 

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

         เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๕) 5 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 5 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 5 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติ  

         มั่นคง มัง่ค่ัง  ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(๕) 0 

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

           คาดว่าจะได้รับ 
(๕) 5 

    ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 5 
 รวมคะแนน ๑๐๐ 74.46 

   
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

ผลปรากฏว่า การสรุปสถานการณ์การพัฒนา มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  คะแนนท่ีได้   10  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
100  
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  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนท่ี
ดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจ
หน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 2 

ผลปรากฏว่า การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  คะแนนท่ี
ได้   2  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  20  
 
  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ท่ีดำเนินการในพืน้ท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหนา้ท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงค์ละ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 7.46 

ผลปรากฏว่า การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคตุณภาพ  มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
คะแนนท่ีได้ 7.46  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  74.6  
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   2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOTAnalysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 10 

ผลปรากฏว่า  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  คะแนนท่ีได้  10  คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ  100 
  
           2.6  โครงการพัฒนา 
ลำดับ รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5 โครงการพัฒนา ๖๐ 55 
๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

 (๕) 5 

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์   สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ
ระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน
และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชดัลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน 

(๕) 5 
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ลำดับ รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ 
โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับThailand ๔.๐ 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 
Economyหรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 5 

 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) 5 

 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ 

(๕) 0 

 ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ  5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness)       (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถ่ิน นำไปสู่ความยุต
ธรรม (Equity)   (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 5 

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกบัโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ ์

(๕) 5 
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ลำดับ รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได้
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 
เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึน สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 5 

 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติ
ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5 

ผลปรากฏว่า  โครการพัฒนา  มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน  คะแนนท่ีได้  55  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  91.66 
 
3.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้กำหนดแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
  3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 
เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 15 36.59 
หญิง 26 63.41 
รวม 41 100.00 

  

จากตารางท่ี ๑ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 63.41   
เป็นเพศหญิง  และ คิดเป็นร้อยละ 36.59 เป็นเพศชาย  
 
ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

อาย ุ จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่า ๒๐ ปี  2 4.88 
๒๐ – ๓๐  ปี 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 น้อยท่ีสุดช่วงอายุต่ำกว่า 2๐ ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 4.88 
 
ตารางที่ ๓ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 

อาย ุ จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา  20 48.78 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 15 36.59 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 4.88 
ปริญญาตร ี 4 9.76 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0 
อื่นๆ 0 0 

รวม 41 100.00 
  
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.78 
รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 36.59  
 
ตารางที่ ๔ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

อาย ุ จำนวน ร้อยละ 
รับราชการ 1 2.44 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 0 0 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 8 19.51 
รับจ้าง 14 34.15 
นักเรียน นักศึกษา 1 2.44 
เกษตรกร 9 21.95 
อื่นๆ 8 19.51 

รวม 41 100.00 
  
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 34.15  รองลงมามี
อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 21.95 และไม่มีกลุ่มอาชีพ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ตอบแบบสอบถาม 
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3.2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานในภาพรวม โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ  

ตารางที่ ๑   ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานใน
ภาพรวม    ( 6 ยุทธศาสตร์ ) 

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

 

 

 
ประเด็น 

จำนวนผู้ตอบสอบถาม 
ตามระดับความพึงพอใจ 

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. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมต่อสาธารณะ  

6 23 11 0 1 3.80 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

6 22 10 2 1 3.73 

6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

5 21 15 0 0 3.76 

7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

10 21 7 3 0 3.93 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

 

10 21 10 0 0 4.00 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ 
 / กิจกรรม  

 

13 23 5 0 0 4.20 

ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 9  ประเด็น 3.92 
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จากตารางที่ ๑   

สามารถสรุปได้ว่า ร้อยละ 19.78 พึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ  55.83 พึงพอใจมาก 

ร้อยละ   21.41  พึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 2.44 พึงพอใจน้อย  

และค่าเฉล่ียความพึงพอใจใน  ๙ ประเด็น เท่ากับ ๓.92   

แสดงว่า ประชาชนในพื้นท่ีมีความพึงพอใจปานกลาง ถึง พึงพอใจมาก ต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน   

             ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
กำหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจ และพอใจมากถึงมากท่ีสุดมีมากกว่าร้อยละ ๕๐  แสดงว่าองค์การ
บริหารส่วนตำบลขอนคลาน สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขอนคลาน ดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมีพอใจมาก และพอใจมากท่ีสุด รวมกันอยู่ท่ีระดับ 
ร้อยละ 75.61  ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด   

 

๕. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ 
 

              โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแยกแต่ละ
ยุทธศาสตร์ไปประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่   การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
กำหนดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   และประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ
จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม ๑๐)  และนำคะแนนท่ีได้จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดมาคิดค่าเฉล่ีย  และสรุปเปน็ภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ตารางที ่๒   แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยนื 7.09 
๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง สงบสุข 

7.34 

๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 7.22 
๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7.70 
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

7.85 

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 7.75 
รวมเฉลี่ย 7.46 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  
  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  และได้นำโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ปี 2563 จำนวนท้ังหมด  153  โครงการ  มาดำเนินการจัดทำ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จำนวน  47  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.71 ได้นำมาปฏิบัติจริง  
จำนวน  32 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20.91 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 68.08  ของโครงการตาม
งบประมาณรายจ่าย 
  พบว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการนำโครงการพัฒนามาบรรจุไว้มากเกินท่ีจะนำไปปฏิบัติได้
จริงตามงบประมาณท่ีมี  และนำมาปฏิบัติจริงไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างท่ัวถึงใน
โครงการพัฒนาของหมู่บ้าน  แต่ในโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานท่ีเป็นโครงการสาธารณะมีบาง
โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ   
  2) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบท่ีกำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนน 
  พบว่า คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนท่ีได้  97 คิดเป็นร้อยละ 97  เป็นเกณฑ์ท่ีมากกว่าร้อย
ละ 80 ถือเป็นเกณฑ์ท่ีดี มีการจัดทำยุทธศาสตร์ได้เหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น 
  3)  การติดตามและประเมินโครงการ 
  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว 2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบท่ี
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนน 
  พบว่า  คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนท่ีได้  74.46 คิดเป็นร้อยละ 74.46  เป็นเกณฑ์ท่ีน้อย
กว่าร้อยละ 80 ถือเป็นเกณฑ์ท่ียังต้องพัฒนาให้มีการจัดทำโครงการได้เหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น 
  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
  ได้นำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 41 คน 
  พบว่า  เพศหญิง  ให้ความสนใจในการตอบแบบสอบถาม  จำนวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ  
63.41 ช่วงอายุท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด  คือ ช่วงอายุ 31-40  จำนวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ  24.39 
ระดับการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ระดับประถมศึกษา จำนวน  20  คน คิดเป็นร้อยละ 48.78  และ
อาชีพหลักส่วนมากเป็นอาชีพค้าขาย  จำนวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ  34.15   ประชาชนให้ความสนใจในการ
ตอบแบบสอบถามพอสมควร  มีความสนใจในการติดตามและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขอน
คลานตามประเด็นของแบบสอบถามปรากฏว่า  ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ
จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมา  คือ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
และน้อยท่ีสุด  คือ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนท่ี 4 

สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 1.1  ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการท่องเท่ียวที่ประทับใจ 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 12  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.84  สามารถนำมา
ปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.65  ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
0.65   
   1.1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง 
สงบสุข 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 59  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.56  สามารถนำมา
ปฏิบัติ จำนวน 28  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  18.30 ปฏิบัติจริงได้  จำนวน  19 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
12.41 ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 5.88  มีงบประมาณท่ีได้ดำเนินจริง  จำนวน    
4,048,013  บาท 

1.1.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.41  สามารถนำมา
ปฏิบัติ จำนวน 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 6.53  ปฏิบัติจริงได้  จำนวน  9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 5.88 ไม่
สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.65  มีงบประมาณท่ีได้ดำเนินจริง  จำนวน  
3,977,190  บาท 

1.1.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.88  สามารถนำมาปฏิบัติ 
จำนวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 1.30  ปฏิบัติจริงได้  จำนวน  2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 1.30 มี
งบประมาณท่ีได้ดำเนินจริง  จำนวน  113,250  บาท 

1.1.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 16  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.45  สามารถนำมา
ปฏิบัติ จำนวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.65  ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน  1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
0.65  

1.1.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 
  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.84   สามารถนำมา
ปฏิบัติ จำนวน 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  53.27   ปฏิบัติจริงได้  จำนวน  2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 1.31  
ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  1.96 มีงบประมาณท่ีได้ดำเนินจริง  จำนวน  
19,969  บาท 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 

 2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
   1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงโดยการจัดหางบประมาณ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ี เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงหรือโครงการ/
กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ  จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
   2) ด้านเศรษฐกิจ 
   ด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ยังต้องพึ่งพาระบบอาชีพ
เกษตรกรรมและการประมง  ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  ข้าราชการ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อ
เทียบกับการทำสวน และการประมง  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานยังมีจุดขายทางด้านการท่องเท่ียวเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว จึงต้องส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในตำบลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวตำบลขอนคลานให้ดียิ่งขึ้น 
   3) ด้านสังคม  
   สำหรับปัญหาด้านสังคมท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล มี
ดังนี ้
        3.1 ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
        3.2 ปัญหาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี ถูกละเลย ไม่มีผู้สืบทอด 
        3.3 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ยังมีอยู่เป็นส่วนน้อย  

     3.4 ห้องน้ำสาธารณะและการบริการยังไม่เพียงพอ 
     3.5 ไม่มีการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบข้อมูลความเสียหายท่ีเกิดขึ้นและใช้ 
           เปน็หลักฐานในทางกฎหมาย 

      ปัญหาด้านสังคมท่ีกล่าวมาท้ังหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันในอนาคต 

4) ด้านการบริหาร 
   4.1 ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยังมีความ
เช่ืองช้า เนื่องจากบุคลากรยังมีไม่เพียงพอ  และไม่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
   4.2 ส่งเสริมพัฒนาระบบและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
   จากท่ีกล่าวมาเป็นปัญหาสำคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึง
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของ
ท้องถิ่นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น รายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานพฒันาด้านต่างๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
ส่วนใหญ่เป็นรายได้ท่ีได้จากส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองยังไม่พียงพอ เนื่องจากพืน้ท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นพื้นท่ีเกษตร และผู้ประกอบการยังไม่มั่นใจในการลงทุนในพืน้ท่ีอยางต่อเนื่อง 
   5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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   ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นปญัหาสำคัญ 
เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะและการจัดการขยะในพื้นท่ี  ปัจจุบันปัญหาการท้ิงขยะไม่เป็นท่ีเป็นทาง ทำให้เกิดปญัหา
ส่ิงแวดล้อม  ถือว่าไม่ใช่เป็นปญัหาท่ีรุนแรงมากนัก  สามารถแก้ไขได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาสักนิด ต้องปลูกฝังจิตสำนึก
ให้ชุมชนช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อมและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 

 2.2 ข้อสังเกต 
      1. จำนวนโครงการท่ีหมู่บ้านเสนอมามีมากกว่างบประมาณท่ีจัดสรรให้  ควรทำความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต.มีทรัพยากรท่ีจำกัด
ทางด้านงบประมาณ  
      2. โครงการท่ีหมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
ก่อสร้างถนน คสล.ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการท้ังหมด  เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องควรช้ีแจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณท่ีจะสามารถดำเนินการได้ให้
ประชาชนรับทราบและให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ  ให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อ
เสนอเฉพาะโครงการท่ีจำเป็นก่อน 
 

 2.3 ข้อเสนอแนะ 
      1. ด้านเศรษฐกิจควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น  โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น 
      2. ด้านสังคม  ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มแม่บ้าน  การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค เพื่อเป็นกระตุ้นให้คนมีงานทำและมีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน 
      3. ด้านส่ิงแวดล้อม ควรมีแนวทางในการพัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
การปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์  
      4. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหมูบ้่าน ประชาชนในหมูบ่้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารท่ีประชาสัมพันธ์ได้อย่างท่ัวถึง 
 

 2.4 ผลสรุปภาพรวม 
      1) การกำหนดยุทธศาสตร์ของ อปท. และให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์
จังหวัดและยุทธศาสตร์ของ อปท.ในจังหวัด  และกลยุทธ์การพัฒนาให้มีชัดเจน  บ่งช้ีตัวการพัฒนาด้านนั้นๆ อย่าง
เห็นได้ชัดเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น  สามารถทำให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างสมบูรณ์ 
      2) โครงการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้พิจารณาพื้นท่ีท่ีจะดำเนินการก่อนว่าโครงการนี้มี
ความพร้อมในการใช้พื้นท่ีเพื่อการพัฒนาหรือไม่  หากพื้นท่ีไม่พร้อมไม่ควรนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อไม่ให้เกิดโครงการท่ีมากเกินการพัฒนา  ผลตามมาคือการประเมินการปฏิบัติงานทำให้มีค่าตัวชีว้ัดน้อย 
      3) ควรดำเนินการโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จ มากกว่าร้อยละ 80 
      4) โครงการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากไม่
สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องเกินกว่า 2 ปี เห็นควรมีการยกเลิกโครงการ 
      5) เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมด้านคุณภาพชีวิต
ด้านการวางแผน  การลงทุน  การพาณิชยกรรม  การท่องเท่ียวและด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม  เพราะปัจจุบันแนวทางการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ด้วยวิถีชุมชนของคนไทย เริ่ม
เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวมากขึ้น  และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีมั่นคง 
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      6) โครงการพัฒนาหรือกิจกรรมของหนว่ยงาน หากมีการดำเนินการแล้ว ปรากฏว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนหรือต่อองค์กร โดยวัดจากการประเมินโครงการ  เห็นควรให้มีการยุติโครงการไม่นำโครงการดังกล่าวมา
ดำเนินการในปีต่อๆ ไป 
      7) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ควรให้ความสำคัญของโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมของหน่วยงานของตน 
และให้ตรวจสอบการขอบรรจุโครงการในแผนพัฒนาก่อนมีการนำไปจัดทำงบประมาณต่อไป  เพื่อลดความผิดพลาด
และลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับขึ้น 
      8) หากไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาแนวทาง
แกป้ัญหาใหก้ับประชาชน เมือ่ประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานดีขึ้น 
            9) องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งรายละเอียดตามท่ีได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
 
 

รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
           จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน  สามารถนำผล
การประเมินมาสรุปผลท่ีได้รับจากการติดตามและประมินผลแผนพัฒนา  และมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนพัฒนาท่ีระบุปี 2563 มีจำนวน 153 
โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุไว้ในแผนมากเกินไปในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน จำนวนโครงการท่ีดำเนินการมีเพียง 1  
โครงการ จากโครงการท้ังหมด 12 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข
จำนวนโครงการท่ีดำเนินการมีเพียง 28 โครงการ จากโครงการท้ังหมด 59 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง จำนวน
โครงการท่ีดำเนินการมีเพียง 45 โครงการ จากโครงการท้ังหมด 10 โครงการ 

          ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ จำนวน
โครงการท่ีดำเนินการมีเพียง 2 โครงการ จากโครงการท้ังหมด 9  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จำนวนโครงการท่ีดำเนินการมีเพียง 1 โครงการ จากโครงการท้ังหมด 16 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  จำนวนโครงการท่ีดำเนินการมีเพียง  5
โครงการ จากโครงการท้ังหมด 12 โครงการ 
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 ความเห็นในแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
  - อย่าบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากนกั  ควรคำนึงถึงงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับ  
ซึ่งในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกันแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก  และอย่ายึดติดกับค่านิยมแต่เก่าก่อน ท่ีบอกว่าให้มี
แผนพัฒนาไว้ก่อน 
  - การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการต้ังงบประมาณรายจ่าย  และการนำ
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันท้ังในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณ
มากกว่าท่ีผ่านมา  เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
  - ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียงกัน
และเพียงพอต่อการดำเนินงานได้ 
  - สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ว่ามีความ
จำเป็นและสำคัญอย่างไรแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และคณะกรรมการจัดทำแผนชุดต่างๆ  ประธานและ
เลขานุการประชาคมหมู่บ้าน  ถ้าบรรจุโครงการเข้าไปในแผนพัฒนามากเกินความจำเป็นจะทำให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานท่ีชุดประเมินมาตรฐการการปฏิบัติราชการ(Core Team) ของ
จังหวัด 
  - การเขียนแบบแปลนต่างๆ ให้มีความพร้อมตั้งแต่ต้นปีงปบระมาณหรือในช่วงไตรมาสแรก  คือ
ช่วงเดือนตุลาคม -ธันวาคม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรหรือการได้รับเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ยังไม่เพยีงพอแก่การดำเนินการตามโครการ ตามข้อบัญญัติงปบระมาณรายจ่าย และเมื่อได้รับงบประมาณหรือเงิน
จัดสรรเพียงพอแล้วสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันได้เร็วขึ้น 
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แบบแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
ต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 25563) 

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

1) ให้พิจารณาการนำโครงการไว้ในแผนพัฒนา ไม่ให้มากเกินกว่าการปฏิบัติจริง  ควรคำนึงถึง
งบประมาณท่ีตาดว่าจะได้รับ 

2) ให้ความสำคัญของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์  ให้มีโครงการพัฒนาให้ครบทุกยุทธศาสตร์ 

  
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรเร่งรัดกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนดำเนินงานและควร
เริ่มดำเนินการต้ังแต่ต้นปีงบประมาณหรือในช่วงไตรมาสแรก เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวท่ี
ปลายปีงบประมาณ  โครงการใดดำเนินการได้ให้เริ่มดำเนินการก่อน 

2) การดำเนินการตามโครงการท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ให้นำมาดำเนินการให้
หมด  เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีสัมฤทธิ์ผลและบรรลุเป้าหมาย  ให้เกิดร้อยละ 80 ของ
การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 
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ภาคผนวก 
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