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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

  
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย            
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก    
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงขี้เหล็ก หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร  
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และ                 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อม        
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลดงขี้เหล็ก   
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์      
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง
ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและ    
เร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ         
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลดงขี้เหล็ก หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด  
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในรอบปีงบประมาณที่สิ้นสุดลง 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) กำหนดให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 
  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก     
มี จำนวน 16 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 4 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 3 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก    
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 
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  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก      
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ดังนี้ 
  3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า              
มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)     
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร               
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก        
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น   
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart        
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที ่ 
  3.2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้  
ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  
  3.2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  3.2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับ
รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงาน
ตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนา โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์   (Interview)  และ           
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย      
ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจ
และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบในที่เปิดเผยภายใน        
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ ก 
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ       
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์  
  4.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติ ดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงมา
ปฏิบัติงาน  
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา  
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ 
จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล  
  4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล     
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  4.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
 
 



9 
 

  
 

    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากร เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิ ธีการสังเกตและ
สามารถวัดได้ 
  4.3  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล  
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด             
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  4.3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้การสังเกต
เพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการ
ดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2)       
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation)      
เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย  
  4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินองค์การบริหารส่วนตำบล         
ดงขี้เหล็กคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย    
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
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  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่ งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ         
สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
และตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาด
ที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายเกิดความสำเร็จตาม
เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนในเขตตำบลดงขี้เหล็กมีความพึงพอใจ  
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

  
การวางแผน 

 

               องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 
และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม   การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้บรรจุโครงการที่จะดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ 
2563  จำนวน 219 โครงการ งบประมาณในแผน  126,448,500 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ในแผน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข     
                      และการกีฬา 

69 12,952,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 900,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 126 110,128,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 250,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 15 2,218,000 

รวม 219 126,448,500 
 
โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่นำมาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้นำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 33,283,573 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(ที่ตั้งไว้) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข     
                      และการกีฬา 

40 23,435,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 600,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 6,754,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 250,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  12 2,243,473 

รวม 74 33,283,573 
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โครงการที่ได้ดำเนินการ 
มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายเงิน จำนวน 52 โครงการ งบประมาณที่ใช้ไป 31,326,175 บาท   
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้    

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(ที่ใช้ไป) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและ 
                     การกีฬา 

22 22,378,001 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1,103,890 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 6,297,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 24,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 11 1,522,184 

รวม 52 31,326,175 
 

 
ผลการดำเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563        
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง     
โดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
 มุ่งเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลดงขี้เหล็กมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชน สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน ส่งเสริมกระบวนการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรและชุมชน มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย    
ไข้เจ็บ สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย โดยใช้มาตรการ    
เชิงรุก เพ่ือแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์     
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในตำบล เพ่ือให้เกิดความสามัคคี  
ห่างไกลยาเสพติด  

ดำเนินการ  จำนวน  22  โครงการ  งบประมาณ  22,378,001 บาท  ดังนี้   

ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

1 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนทั่วไป 13,958,000 
2 สวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนทั่วไป 2,970,400 
3 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เงินอุดหนุนทั่วไป 114,000 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลดงขี้เหล็ก งบประมาณ อบต. 40,000 

 
ที ่ โครงการ แหล่งที่มา จำนวนเงิน 
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งบประมาณ 
5 โครงการร้อยรักดวงใจ ห่วงใยคนพิการ งบประมาณ อบต. 50,000 

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สำคัญ 

งบประมาณ อบต. 10,650 

7 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

งบประมาณ อบต. 729,000 

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก * 

งบประมาณ อบต. 4,800 

9 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ อบต. 875 
10 อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 55,370 

11 อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 146,251.94 
12 อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,092,151.96 
13 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,185,280 
14 อุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 390,280 
15 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลดงขี้เหล็ก * งบประมาณ อบต. 59,790 
16 โครงการจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ งบประมาณ อบต. 14,400 
17 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน  งบประมาณ อบต. 34,200 
18 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ อบต. 59,050 
19 

 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 

งบประมาณ อบต. 108,160 

20 จัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงลายและกิจกรรมควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

งบประมาณ อบต. 96,600 

21 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณ อบต. 235,700 
22 ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ งบประมาณ อบต. 23,042 

 
หมายเหตุ  * เป็นโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (จัดซื้อวัสดุ) เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงระบบ
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การจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่าย     
การเฝ้าระวัง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการ  จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  1,103,890 บาท  ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

1 โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตำบลดงขี้เหล็ก   

งบประมาณ อบต. 199,790 

2 โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ตำบล 
ดงขี้เหล็ก 

งบประมาณ อบต. 904,100 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน 

ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตประปา  ปรับปรุง 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เพ่ือให้เป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคมและการกระจายสินค้า การแก้ไขปัญหา       
น้ำอุปโภคบริโภค   

ดำเนินการ  จำนวน  16  โครงการ  งบประมาณ   6,297,600 บาท  ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

1 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 งบประมาณ อบต. 168 ,000 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายหลัง

วัดขอนขว้างบ้านยายลา 
งบประมาณ อบต. 498,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 2 
ต่อจากถนนลาดยางเดิมถึงเชื่อม หมู่ 10 

งบประมาณ อบต. 783,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เส้นทาง
สายซอยบ้านนายสมร 

งบประมาณ อบต. 444,000 

5 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จาก
ซอย 1 เชื่อมต่อ หมู่ 4 

งบประมาณ อบต. 468,000 

6 โครงการก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ฐานเข็ม  

งบประมาณ อบต. 41,600 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 
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7 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1 งบประมาณ อบต. 256,000 
8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 งบประมาณ อบต. 440,000 
9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 งบประมาณ อบต. 440,000 

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 13 งบประมาณ อบต. 471,000 
11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 14 งบประมาณ อบต. 471,000 
12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 8 งบประมาณ อบต. 440,000 
13 โครงการติดตั้งถังแชมเปญและเครื่องกรองสนิมเหล็ก 

หมู่ที่ 6 
งบประมาณ อบต. 402,000 

14 โครงการย้ายถังแชมเปญประปาพร้อมถังกรองสนิม
เหล็กพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 

งบประมาณ อบต. 165,000 

15 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 งบประมาณ อบต. 750,000 
16 โครงการเปิดถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 สายหนอง

จับปลาแดง 
งบประมาณ อบต. 228,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ภาคเกษตรกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระตุ้นให้
เกิดการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ดำเนินการ  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  24,500 บาท  ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลดงขี้เหล็ก งบประมาณ อบต. 24,500 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  ปรับปรุงโครงสร้างระบบการทำงานเพ่ือรองรับการกระจาย
อำนาจสู่ท้องถิ่น เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ปรับปรุง พัฒนาและจัดระบบการทำงานภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการจัดเวทีประชาคม เพ่ือวางแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  ส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน การป้องกันภัยและการบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 

ดำเนินการ  จำนวน  11   โครงการ  งบประมาณ  1,522,184 บาท  ดังนี้ 
ที ่ โครงการ แหล่งที่มา จำนวนเงิน 



16 
 

  
 

งบประมาณ 
1 โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ งบประมาณ อบต. 140,000 
2 โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน งบประมาณ อบต. 36,000 
3 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำและทบทวนการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ดงขี้เหล็ก 
งบประมาณ อบต. 13,265 

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 

งบประมาณ อบต. 255,410 

5 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ อบต. 195,500 
6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ อบต. 191,500 
7 โครงการต่อเติมห้องครัว อบต.ดงขี้เหล็ก งบประมาณ อบต. 102,500 
8 โครงการปรับปรุง ต่อเติมห้องเก็บของ ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนวัดหนองจวง 
งบประมาณ อบต. 423,169 

9 โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลดงขี้เหล็ก งบประมาณ อบต. 49,780 
10 โครงการพัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพ กู้ภัย ตำบลดงขี้เหล็ก งบประมาณ อบต. 21,100 
11 โครงการป้องกันก่อนเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย  งบประมาณ อบต. 93,960 

 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน 22  โครงการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า  30,000 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   50,000 
3 อุดหนุนอำเภอเมืองปราจีนบุรี ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

อำเภอเมืองปราจีนบุรี ตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมือง
ปราจีนบุรี   

90,000 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก   6,000 
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดงบัง   30,000 
6 โครงการฝึกอบรม เยาวชน เพ่ือป้องกันการจมน้ำตายของเด็กในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก   30,000 
7 โครงการมุ่งสู่ฝันวันแห่งความสำเร็จของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   30,000 
8 โครงการวันสำคัญท่ีทางราชการกำหนดและรัฐพิธีต่างๆ   50,000 
9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   30,000 

10 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีไทย ปราชญ์ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง และ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

30,000 

 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
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11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา)  

150,000 

12 โครงการพระราชดำริการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

100,000 

13 โครงการพระราชดำริการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   

90,000 

14 โครงการพระราชดำริการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   

90,000 

15 โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง   50,000 
16 โครงการวัยใส ใส่ใจทำดี ปี 5   50,000 
17 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์   80,000 
18 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี   30,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ   50,000 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   

50,000 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชพรรณสมุนไพรบ้านดงบัง   200,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง   400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรปุผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 
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องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวดัปราจนีบุรี 
      

โครงการในข้อบัญญัติ ปี 2563 
สถานะการดำเนินโครงการ 

ดำเนินการแล้ว ไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ ที่เบิกจ่าย โครงการ ที่ตั้งไว้ 

74 33,283,573 52 31,326,175 22 1,716,000 

คิดเป็นร้อยละ 70.27 29.73 

     
 

      

Ø  โครงการจากแผนที่นำมาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  มีจำนวน  74  โครงการ 
Ø  โครงการที่ได้ดำเนินการ   มีจำนวน  52  โครงการ    
Ø  โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ   มีจำนวน  22  โครงการ   
 

     

คิดเป็นร้อยละ  70.27  ของการดำเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 



19 
 

  
 

   
ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

1. ประชาชนให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาความเดือดร้อนค่อนข้างน้อย เห็นได้จาก
จำนวนประชาชนที่ออกมาประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงบประมาณที่จะนำมาพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนของ
ตนเอง 

2. ปัญหาด้านข้อจำกัดของงบประมาณในการพัฒนา ทำให้การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น การก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งสาย ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับสัดส่วนของจำนวนประชากร และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก  

3. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาค่อนข้างมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด ควรมีการทบทวนการ
จัดลำดับโครงการให้เหมาะสมกับงบประมาณ ความต้องการ และความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน เพ่ือให้การจัดทำแผนมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 

 

 


