
-๑- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(รอบ 6 เดือน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 31 มีนาคม  2562) 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 

 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
โทร. 036 441 041 

www.klongkate.go.th 
 
 



-๒- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

ส่วนที่  1 
บทน า 

 
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลถือว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการบริหารจัดการอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของประงบประมาณที่ผ่านมา ว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  รวมถึงเป็นการให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  อย่างไรก็ตามแม้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีและเหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบันอย่างไร ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกถึงความส าเร็จของแผนพัฒนาของแผนพัฒนานั้นได้  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือ
ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งระบบติดตาม
ประเมินผล  จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้
การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมา
ได้ด้วย 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินอยู่ โดย
ที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback)  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่ว ง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์  หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(Cost-effective)  ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วน
ต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 ในส่วนของการประเมินผลนั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดี่ยวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้
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มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร  
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจครั้งต่อไป  นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มี
ความเที่ยงตรงเชื่อถือ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 
 4. เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในปีต่อไป 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1)  ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3)  ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  

(Monitorning) 
(4)  ประสิทธิภาพ (Efficency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficency Evaluation) 
(5)  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ (Effect) 
(6)  ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกกรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  (7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การก าหนด กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
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(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาแผนตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ท้องถิ่น 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
                 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร  
                  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบ
และวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวบถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัด 
                  การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้  การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางในการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 2) การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ 
ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยวิธีการเชิงคุณภาพ 
ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 
    1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์
ในรูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมู ล
เพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้ว
ยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
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    2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถาม
ผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์
มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน  
 
                  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต
เพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
ก าหนดการด าเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้
ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ กัน ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตาม
และประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การ
สนทนา และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
    1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการ
สังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการ
สังเกตแบบมีส่วนรวมนี้มีลักษณะเด่น คือ 1) มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่าง
ละเอียด 2) มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 
3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด  4) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกใน
เวลาเดียวกัน 5) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 6) จดบันทึกอย่างละเอียด  
    2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ
การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
 
                  การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การ
รับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการ
บันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ 
 
                  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. ประโยชน์ของก ากับติดตามและประเมินผล 
 1. ท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ
แก้ไขทันที เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร 

2. ท าให้การวางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตาม
นโยบาย 

3. ท าให้ด าเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่าง
ได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น 

4. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การ
ตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ 

การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า ย่อมท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่
แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถท าได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน  
โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น  สามารถทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีก
ครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

  

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา) 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านต าบลน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และประเพณ ี

 ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านชุมชนเข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 

 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี 

 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

 จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561                 
จ านวน 90 โครงการ  งบประมาณ  34,200,000 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
 

      โครงการ          งบประมาณ 
        ตามข้อบัญญัติ 

1) การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่          34              14,588,300 
2) การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและ 
ประเพณ ี

         17                3,198,600 

3) การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง           6                   230,000 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจ           4                   310,000 
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ          29              15,873,100 

รวม          90              34,200,000 
 การจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงิน
อุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติ จ านวน 90 โครงการ 
งบประมาณ  34 ,200,000 บาท โครงการที่ได้ด าเนินการ จ านวน 102 โครงการ งบประมาณ  
33,041,269.01 บาท  

1. ด้านต าบลน่าอยู่ 76 30,825,291 204 86,562,129 117 41,433,200 101 70,953,192 498 229,773,812

3. ด้านชุมชนเข้มแข็ง 8 424,000 10 424,000 10 424,000 10 424,000 38 1,696,000
4. ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ 7 980,000 9 980,000 10 1,980,000 9 980,000 35 4,920,000

รวม 140 41,695,411 274 97,885,249 188 53,756,320 171 82,276,312 773 275,613,292

ยทุธศาสตร์
ปีที ่1 (2561) ปีที ่2 (2562) ปีที ่3 (2563) ปีที ่4 (2564) รวม 4 ปี

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

3,758,000 89
2. ด้านพฒันาศักยภาพและ
ส่งเสริมด้านการศึกษา

20 3,758,000 23 3,758,000 15,032,000

5. ด้านการพฒันาระบบ
การบริหารจัดการ

29 5,708,120 28 6,161,120 28 6,161,120 28 6,161,120 113 24,191,480

23 3,758,000 23
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 1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร ์ งบประมาณที่อนุมัต ิ งบประมาณที่เบิกจา่ย เงินสะสม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ด้านต าบลน่าอยู ่ 14,588,300 42.65 20,677,333 59.58 - 0 
2. ด้านพัฒนาศักยภาพและ 
    ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา    
    และประเพณี  

 
3,198,600 

 
9.35 

 
2,284,219 

 
6.67 

 
- 

 
0 

3. ด้านชุมชนเข้มแข็ง 230,000 0.67 5,000 0.01 - 0 
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 310,000 0.90 118,430 0.34 - 0 
5. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

15,873,100 46.41 9,956,287.01 29.11 - 0 

 

รวม 
 

 

34,200,000 
 

100 
 

33,041,269.01 
 

96.61 
- 0 

(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบบันทึกบญัชีของ อปท. (e-LAAS) รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2561) 
 

 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน  
พ.ศ. 2561) 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านต าบลน่าอยู่ 58 41.42   16 11.42 2 1.42   76 54.28 

2. ด้านพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริม การศึกษา 
ศาสนา และประเพณี  

 
13 

 
9.28 

 
 

 
 

 
3 

 
2.14 

 
4 

 
2.85 

   
20 

 
14.28 

3. ด้านชุมชนเข้มแข็ง 1 0.71   2 1.42 5 3.57   8 5.71 
4. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1 0.71   3 2.14 3 2.14   7 5.00 

5. ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

29 
 

20.71  
 

       29 20.71 

รวม 102 72.85   24 17.14 14 10.00   140 100 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาปี  พ.ศ. 2561 
และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1. ด้านต าบลน่าอยู ่ 76 58 
2. ด้านพัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิ การศึกษา ศาสนา และประเพณี  20 13 
3. ด้านชุมชนเข้มแข็ง 8 1 
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 7 1 
5. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจดัการ 29 29 

 
รวม 140 102 
คิดเป็นร้อยละของโครงการ 

ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี  2561 
72.85 

 
 1.4 สภาพปัญหาและอุปสรรค 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
   1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ส าหรับโครงการ/
แผนงาน ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุด าเนินการเอง  เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เกตุ  จะบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรทางน้ า กรมทางหลวงชนบท ฯลฯ 
   2. สัดส่วนของโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา เน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วน
ใหญ ่
 
 สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  2. ปัญหาวัคซีน (สุนัขและแมว) ขาดตลาด 
  3. การตอบแบบประเมินความพึงพอใจส าหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนามีปริมาณ
น้อย 
 
 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรค านึงความเหมาะสม ความ
เร่งด่วน รวมถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา และการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  2. ควรรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการที่เกินศักยภาพให้ครบถ้วน  พร้อมน าส่งเอกสารดังกล่าวทันทีเมื่อมีหนังสือประชาสัมพันธ์อุดหนุน
งบประมาณ 
 



-๑๐- 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 ระเบียบ แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
  วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ซ่ึงระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบหลักๆ 
ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
                  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ 
                  2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ 
แบบบันทึกการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 
                  3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามผลและประเมินผล จะต้อง
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล า
คลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการ
ก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้อง มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 
 

 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงการเฉพาะ (Structure) ของ
การวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให้สามารถตอบ
ปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อ 
                    - มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
                    - อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่เกิดข้ึนได้ 
           การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบ
ของบ้านโดยรวมก่อนที่จะด าเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพ้ืนที่จริงการออกแบบ
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องก าหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 

  2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการแสวงหาขอ้เท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการค้นคว้าหาค าตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจ (survey) 



-๑๑- 
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เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต
และสามารถวัดได ้

ระเบียบ/ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31  
 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  
  (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
  (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
  (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  



-๑๒- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

  (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  - แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าเป็นฐานข้อมูล  √  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน √  
9. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
    ของท้องถิ่น 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

√  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน √  

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  

17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์ √  

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่ √  

 
 
 



-๑๓- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (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) 

รวม 100 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

 แบบการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพืน้ฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

20 
 
 
 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1)  

 



-๑๕- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(3)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(2)  

(9) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคญั ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(2)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10)  

 
 



-๑๖- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
(5) 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจดัท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลา่ว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล
ละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
ข้อเสนอแนะ / ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
หมายเหตุ :   
 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามที่เก่ียวข้อง  
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป
เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   
 
 
 



-๑๗- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

                แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. คลองเกตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านต าบลน่าอยู่ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนท่ีไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และประเพณ ี

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนท่ีไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านชุมชนเข้มแข็ง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนท่ีไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  



-๑๘- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนท่ีไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนท่ีไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

แบบการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ น้อย 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
ข้อเสนอแนะ / ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

  
 
 
 
 
ค าชี้แจง  : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดย
ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปลีะ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ         ชาย         หญิง 
2.  อาย ุ        ต่ ากว่า  20  ปี        20 - 30 ป ี  31 - 40  ป ี
        41 - 50 ปี         51 – 60 ป ี  มากกว่า 60 ป ี
3.  การศึกษา       ประถมศึกษา         มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า        อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
        ปริญญาตร ี         สูงกว่าปริญญาตรี          อื่น ๆ 
4. อาชีพหลัก       รับราชการ         เอกชน/รัฐวิสาหกิจ         ค้าขาย, ธุรกิจส่วนตัว 

      รับจ้าง         นักเรียนนักศึกษา         เกษตรกร 
อื่น ๆ  (ระบุ)...................................................................................... 

 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

 
ความพึงพอใจ 

 
พอใจมาก พอใจ น้อย 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 

   

8. การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
 
ข้อเสนอแนะ / ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

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

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



-๒๑- 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
                กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิด เผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
            การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง 
และความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
  

  บทสรุปและแนวทางปฏิบัติตามกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลที่ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
   การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิด
มากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 
   1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
    เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และคัดกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม 
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 
   1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
    เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพภายใน
ท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการพัฒนาและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง  
 
 2.4 การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้  
   1. การใช้แบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณ์  
   3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 



-๒๒- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

 2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 

โครงการ/กิจกรรม  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
1. การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่ 
โครงการ.... 
โครงการ.... 
2. ด้านพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และประเพณี 
โครงการ.... 
โครงการ.... 
3. ด้านชุมชนเข้มแข็ง  
โครงการ.... 
โครงการ.... 
4. ด้านเศรษฐกิจ 
โครงการ.... 
โครงการ.... 
5. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
โครงการ.... 
โครงการ.... 
 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

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

 
 



-๒๓- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 

1. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18.28 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 17.00 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9.00 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 9.00 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 9.14 
3.4 วิสัยทัศน์ 4.28 
3.5 กลยุทธ์ 4.28 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 4.71 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 4.71 
3.8 แผนงาน 4.57 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 4.57 

รวม 89.57 
  

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 - แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 8.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 8.14 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 8.42 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 8.42 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 3.42 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 3.85 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 3.42 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3.14 



-๒๔- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

3.57 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 4.00 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 3.71 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

3.51 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 3.42 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 3.85 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 4.00 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.00 

รวมคะแนนประเมินผล 
 

76.87 

 
หมายเหตุ :   
 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามที่เก่ียวข้อง  
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป
เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   
 3. ผลเฉลี่ยรวมจากแบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ที่ได้ จากการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2562 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๕- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

3. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากแบบส าหรับการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 

โครงการ/กิจกรรม  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู ่
1.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ต าบลคลองเกตุ 
 

 
 

1.2 โครงการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณะสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๒๖- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

โครงการ/กิจกรรม  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
1.3 โครงการคัดแยกขยะและก าจัดขยะต้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในวันท้องถิ่นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๒๗- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

โครงการ/กิจกรรม  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
1.10 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
1.11 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
1.12 เบี้ยยังชีพคนพิการ  
1.13 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
1.14 ก่อสร้างถนนลูกรังสายคันคลองบ้าน 
ใหม่เขาดิน - ฝายเขาดิน หมู่ 8 
1.15 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสพัลท์ติก 
คอนกรีต สายสุรนารายณ์ บ้านหนองบัว หมู่ 4 
1.16 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลอง 
ฝายบ้านเขานมนาง หมู่ที่ 10บริเวณช่วงบ้านนางน้อย ถึง บ้านนายไพ (บ้านเก่า) 
1.17 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายฤทธิ์ หมู่ที่ 10 
1.18 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาธง เขานางบวช หมู่ที่ 5 
1.19 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองอ าเภอ - เขาทรัพย์ หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1) 
1.20 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (บริเวณจากบ้านนายล าดวน ติดต่อถึง นานายส าเภา สะอาดเอ่ียม) 
1.21 ปรับปรุงถนนลูกรังนานายดวงจันทร์ ถึง นานายวินิต หมู่ที่ 3 
1.22 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เขาธง - ป่ายูคา หมู่ที่ 5 
1.23 ปรับปรุงถนนลูกรังสายเกษตรจากถนนด า ถึงไร่นายเสนอ อาดสกุล หมู่ที่ 8 
1.24 ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายเขาแผงม้าถึง โคกขี้เบ้า หมู่ที่ 5 
1.25 ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายดงเฝ้า ถึงเขาแผงม้า หมู่ที่ 5 
1.26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายบ้านครูวิสิทธิ์ ถึงฝายโคกกฐิน 
1.27 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 แยกเหมืองลาดถึงนาคุณสุภาพร 
1.28 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 บริเวณจากนานางยุวดี มหาเจริญศิริ ถึงฝายโคกกฐิน 
1.29 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหลังบ้าน 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ฝายโคกกฐิน  
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และประเพณี 
2.1 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองเกตุ) 
2.2 โครงการทัศนะศึกษา  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองเกตุ) 
 



-๒๘- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

โครงการ/กิจกรรม  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

 
 

 
 
2.5 โครงการศูนย์ 3 วัยเทิดไท้องค์ราชัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองเกตุ) 
 
2.6 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
2.7 โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองเกตุ 
- โรงเรียน สพฐ. ในต าบลคลองเกตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านชุมชนเข้มแข็ง  
3.1 โครงการจัดประชุมประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล    คลองเกตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านเศรษฐกิจ 

- - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 



-๒๙- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

โครงการ/กิจกรรม  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
5.3 โครงการอุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
 

 
 
4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่   ประกอบด้วย  8  แนวทางการพัฒนาดังนี้  

1)  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2)  จัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร 
 3)  พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 4)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
 5)  นันทนาการและการกีฬา 
 6)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
 7)  สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 8)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 จะเห็นได้ว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านนี้ มีจ านวน
ค่อนข้างมาก ซึ่งตัวเลขจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในช่องปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 
193 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.89 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจากด้วยเหตุผลที่การ
พัฒนาในยุทธศาสตร์ด้านนี้ มีความส าคัญและเป็นโครงการที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนส่วน
ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาแหล่งน้ า การจัดให้มีการพัฒนาเกี่ยวสาธารณะ
สุข สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ เป็นต้น 



-๓๐- 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

 ซึ่ง ในส่วนต่อไป จะได้อธิบายและสรุปผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ด าเนินการทั้งหมด
ของหน่วยงาน รวมถึงการสรุปโครงการและยอดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
ด้วยนั้น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๑- 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ส าหรับโครงการ/แผนงานที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเกตุด าเนินการเอง  ควรจะด าเนินการบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  
จะบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรทางน้ า กรมทางหลวงชนบท ฯลฯ 
 1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเกตุ เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่
เพียงพอ  มีสุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้
เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
  2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไป
ท าการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

 3. การจัดซื้อครุภัณฑ์บรรจุน้ าอุปโภค – บริโภค ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้งเพ่ิมมากขึ้น และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง
ในพ้ืนที ่ 

 4. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

 5. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ สุภาพสตรีและเด็ก ท าให้บุคคล
ดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบล
ข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือ
ด าเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  ความต้องการของประชาชน 
  1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  2.  ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
  3.  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
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  4.  ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ า พัฒนาแหล่งน้ าให้ใช้งานได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ 
  5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค 
  
 2.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 

 ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่ วน
น้อย เมื่อเทียบการท าเกษตรกรรมในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองเกตุ ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่
จะต้องพิจารณาต่อไปว่า จะท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชน สร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็น
ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากข้ึน 

 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
  ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
คลองเกตุ เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนัก
ในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคต
อย่างแน่นอน 
  ความต้องการของประชาชน 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุมีความต้องการ 

  1. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
  2. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
  3. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
  4. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการท าอาชีพเกษตรกรรม 
  5. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 2.1.2 ด้านสังคม 
            สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธี
ทางด้านการเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมาก
ขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่   เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเกต ุดังนี้ 

  1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  2. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
  3. ปัญหาศลิปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ที่เยาวชนไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าที่ควร 
  4. สถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ           

ยังมีไม่มาก เมื่อเทียบกับปริมาณประชากรในพ้ืนที่ 
ซึ่งปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันในอนาคต 
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  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
  1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท า

ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุมีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิม
มากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด  

  2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ส่วนใหญ่มี อากาศ
ร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

  3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ขาดการปลูก
จิตส านึกในด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18 - 35 ปี อยู่
นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปท างานที่อ่ืน ทั้งที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญใน
การสานต่อ สืบทอดอาชีพเกษตรกรรม  
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้าน
สาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอย
ดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนใน
ด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและ
เยาวชนเล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติด โดยจัดอบรม และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใบบทบาทของเยาวชน
ในอนาคต และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่
ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเกตุ ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็น
ทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  จัดส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน 
ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตตุ้องด าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
  ความต้องการของประชาชน 
   ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  เด็ก 
เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือ
พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

2.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ถือเป็นปัญหาส าคัญ 

เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ถือว่าไม่
รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการ
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ขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้ปัญหาด้านต่างๆ ไม่รุนแรง  ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น ปัญหาขยะ 
และสถานที่ทิง้ขยะภายในชุมชน 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

  เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ มีพ้ืนที่เป็นแหล่ง
เกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงมีสถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่ด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศ  
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ด าเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้
พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างใน
พืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ความต้องการของประชาชน 
   ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้องและยั่งยืน และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 
 2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากข้ึน 
  2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการด้านการ
กีฬาต่อต้านยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค  และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ า
อุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง  ควรมีแนวทางในการพัฒนาการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมของต าบลคลองเกตุ  แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็ไม่ควรละเลยใน
เรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วย 
  3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ 
อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มี
ทรัพยากรทีจ่ ากัดทางด้านงบประมาณ 

 4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลาย
โครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. หรือโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ นและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณท่ีจะสามารถด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้
เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่
จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
  5. การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหาก
ด าเนินโครงการในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังท่ีเทก็ไหลเสียหาย 
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 6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านใน
ส่วนของแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 

2.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพ้ืนที่สอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ในพ้ืนที ่



 

 

 


