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

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ต้องด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่นภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ให้ประชำชนทรำบ 

เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบฯ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก จึงขอประกำศรำยงำนกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก    
ให้ประชำชนทรำบ  ซึ่งสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก ได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อครำวประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562  วันที่  6  ธันวำคม 2562  
   
 ทั้งนี้  หำกประชำชนทุกท่ำนหรือส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีควำมประสงค์    
จะเสนอควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก สำมำรถติดต่อ
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก เพ่ือจะได้พิจำรณำกำรวำงแผนพัฒนำและปรับปรุง
กำรด ำเนินกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
  
 จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 
                ประกำศ  ณ วันที่   9  ธันวำคม  พ.ศ. 2562   

 
 
 

(นำยบุญศรี  จันทร์ชัย) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก 

 

 



ส่วนที่ 1 
    บทน า  

  
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  กำรติดตำม (Monitoring) และ กำรประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนกำรที่แตกต่ำงกันมีจุดหมำย            
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนกำรทั้งสองมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน ำแนวคิดและหลักกำรติดตำมและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มำประสำนใช้ด้วยกันอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง สมำชิกสภำท้องถิ่น สำมำรถก ำกับดูแล ทบทวน และพัฒนำงำน พัฒนำท้องถิ่นตำมแผนงำน โครงกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรติตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก    
จึงเป็นกำรติดตำมผลที่ให้ควำมส ำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดงขี้เหล็ก หรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรหรือไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
  2. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็กตรวจสอบดูว่ำ
แผนงำน โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำได้รับปัจจัยหรือทรัพยำกรทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
หรือไม่อย่ำงไร  
  3. ผลกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบดูว่ำได้ผลตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหำ
อุปสรรคอะไรบ้ำง ทั้งในด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ท ำให้ทรำบ
และก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนที่จะท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำท้องถิ่น โครงกำร 
กิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งอำจเกิดจำกผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรกอง บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภำพพ้ืนที่และ                 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิดควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนแวดล้อม        
ในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนต ำบลดงขี้เหล็ก   
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในกำรไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์     
เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำร และพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำง
ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหำและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกำสที่จะด ำเนินกำรและตั้งมั่นอย่ำงสุขุม
รอบคอบพยำยำมลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหำและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหำลงให้ได้ ด ำเนินกำร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด ำเนินกำรขยำยแผน โครงกำร งำนต่ำงๆ พร้อมกำรปรับปรุงและ    
เร่งรีบด ำเนินกำร สิ่งเหล่ำนี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำรติดตำมและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำมเป้ำหมำยประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้
อย่ำงดียิ่ง 
 
 



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วว่ำสิ่งใด
ควรด ำเนินกำรต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ือกำร
พัฒนำท้องนั้นว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและประเมินผลแผนงำน โครงกำรเพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็กซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ สภำพผลกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจที่ได้ก ำหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส ำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินงำน โครงกำร          
กำรยกเลิกโครงกำรที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก 
  4. เพ่ือทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก 
  5. เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหำรระดับส ำนัก/กองทุกระดับขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็กที่จะต้องผลักดันให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชำชนในต ำบลดงขี้เหล็ก หรือสังคม
ส่วนรวมมำกท่ีสุด  
  6. เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรของส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ ในรอบปีงบประมำณที่สิ้นสุดลง 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ก ำหนดให้ด ำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลำดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น สำมำรถประชุมเพ่ือรับทรำบและ
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวได้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งอำจจะประชุมรับทรำบผลภำยหลังเดือนธันวำคมก็ได้ 
  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก     
มี จ ำนวน 16 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นท่ีประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 3 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 4 คน  
  4) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเอง จ ำนวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่น
คัดเลือก จ ำนวน 3 คน  
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก    
ต้องด ำเนินกำรให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น        
โดยกำรก ำหนดกรอบ แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำให้เหมำะสมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก 



  2. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินพัฒนำท้องถิ่นตำมกรอบแนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำที่ก ำหนด 
โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำ 
  3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก      
ได้ก ำหนดกำรแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นกำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ    
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก ดังนี้ 
  3.2.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล กำรติดตำมยุทธศำสตร์
และโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น จะเริ่มด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของโครงกำรที่จะติดตำมว่ำ               
มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีกำรก ำหนดกำรติดตำมและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จำกกำรก ำหนดตัวชี้วัด : KPI)     
ถ้ำก ำหนดไว้แล้วมีควำมชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลกำรติดตำม เป็นต้น จำกนั้นศึกษำว่ำผู้ใช้
ผล กำรน ำผลไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องกำรคืออะไร ต้องกำรให้รำยงำนผลอย่ำงไร               
มีข้อเสนอแนะในกำรติดตำมผลอย่ำงไร ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวอำจใช้วิธีสัมภำษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน ำผลที่ได้มำ
ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำม 
  3.2.2  วำงแผนติดตำมและประเมินผล จะน ำวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำมงำนจำก        
ข้อ 2.1 มำวิเครำะห์ แล้วเขียนรำยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์กำรติดตำมแหล่งข้อมูล 
เวลำที่เก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมือ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น   
แบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม ก ำหนดกำรทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3  ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งสิ่งส ำคัญที่ต้องกำรในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ดังนั้น แม้จะวำงแผนพัฒนำท้องถิ่ น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภำพเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำในเชิงปริมำณได้น้อยก็ต้องติดตำมเพ่ิมจนกว่ำจะได้ครบขั้นต่ ำตำมที่
ก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  3.2.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมที่ก ำหนดไว้แต่ละ
โครงกำรตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ โดยอำจใช้วิธีกำรทำงสถิติพ้ืนฐำน เช่น กำรแจงนับ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน จ ำนวน เป็นต้น หรืออำจใช้กำรวิเครำะห์แบบ Matrix กำรพรรณนำเปรียบเทียบ กำรเขียน Flow Chart        
กำรแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออำจใช้หลำยๆ วิธีประกอบกันตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที ่ 
  3.2.5  รำยงำนตำมแบบแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยรำยงำนตำมแบบที่
ก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ทั้งนี้ กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนงำน โครงกำรหนึ่งๆ อำจมีหลำยลักษณะก็ได้
ตำมควำมเหมำะสม ในกำรรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรอำจเขียนเป็นรำยงำนเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ 
ควำมเป็นมำของโครงกำรที่จะติดตำมโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม  
  3.2.6  รำยงำนผล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็กต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก
โดยอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  
  3.2.7  กำรวินิจฉัยสั่งกำร กำรน ำเสนอเพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจำก
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ ำนำจในส ำนัก กอง ฝ่ำยต่ำงๆ ได้รับ
รำยงำนสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งกำร เพ่ือแก้ไขปัญหำที่ได้จำกรำยงำนสรุป ซึ่งอำจกระท ำโดยตรงหรือเสนอรำยงำน
ตำมสำยบังคับบัญชำก็ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 



  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและ
คณะกรรมกำรพัฒนำ โดยอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำใช้ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำมผลรวมทั้งโดยกำรพิจำรณำเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีกำรที่
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้คิดสร้ำงไว้เ พ่ือ ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถำมวัดทัศนคติ มำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิธีกำร เป็นต้น และหรือโดยกำรสร้ำงเครื่องกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถำม (Questionnaires)  แบบสัมภำษณ์  ( Interview)  และ           
แบบสังเกตกำรณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอำศัยสภำพพ้ืนที่ทั่วไป อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย      
ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มำตรฐำนแบบต่ำงๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้นหรือกำรน ำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน ำ
เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงหรือภำคสนำม  ด ำเนินกำรส ำรวจ
และเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
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ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในต ำบลทรำบในที่เปิดเผยภำยใน        
สิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
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  4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก 
ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 ก ำหนดกรอบเวลำ (Time & Time Frame) โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำ ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง  
    2) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นภำยในเดือนธันวำคม เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอสภำท้องถิ่นภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
  4.1.2 ควำมสอดคล้อง (Relevance) เป็นควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร       
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก ำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องและน ำไปก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์  
  4.1.3 ควำมเพียงพอ  (Adequacy) ก ำหนดทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพโดยน ำเครื่องมือที่มีอยู่จริงมำ
ปฏิบัติงำน  
  4.1.4 ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำงๆ จะวัดจำก
รำยกำรที่เป็นโครงกำรในรอบ 4 ปี วัดได้จำกช่องปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำ โครงกำรที่ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ  
  4.1.5 ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยำกรที่ถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณ ขนำด ควำมจุ พ้ืนที่ 
จ ำนวน ระยะเวลำ เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จำกประสิทธิภำพท ำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณภำพ ซึ่งวัดเป็น
ควำมพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชำชนชื่นชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น 
  ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งในระดับหมู่บ้ำนและระดับต ำบล  
  4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก
ก ำหนดระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและประเมินผล     
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส ำคัญ 3 ประกำร คือ  
    1) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำง ๆ 
  4.2.2  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
    1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพ่ือมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุมควำม
ผันแปรของโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
 
 



    2) กำรส ำรวจ (survey) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงกำร
จัดท ำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำรในพ้ืนที่จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ พฤติกรรม ควำมต้องกำร ซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและ
สำมำรถวัดได้ 
  4.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก
ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  4.3.1  กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและวัดผล  
เพ่ือดูระดับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำงๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด             
จะใช้เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัดนั้นเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
  4.3.2  กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็น
กำรยืนยันว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปกำร
สัมภำษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ และกำรสัมภำษณ์
แบบไม่เป็นทำงกำร (informal interview) ซึ่งคล้ำยๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   4.3.3 กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ใช้กำรสังเกต
เพ่ือเฝ้ำดูว่ำก ำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่น มีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และก ำหนดกำร
ด ำเนินกำรสังเกต (1) กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตที่คณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลเข้ำไปใช้ชีวิตร่วมกับประชำชำชนในหมู่บ้ำนหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2)       
กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง (Direct observation)      
เป็นกำรสังเกต บันทึกลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย  
  4.3.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในที่นี่หมำยถึง กำรส ำรวจเพ่ือประเมินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         
ดงขี้เหล็กคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ จะมีกำรบันทึกกำรส ำรวจ และทิศทำงกำรส ำรวจไว้เป็น
หลักฐำน 
  4.3.5 เอกสำร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำรมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน
ในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย    
กลยุทธ์ แผนงำน ผลผลิตหรือโครงกำร วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชนที่ส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร 
รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีในอนำคต ประโยชน์ต่ำงๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำร ซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน  
  2. ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำงๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ท ำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนำคต 



  3. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ งบประมำณ 
และทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำงๆ ที่จะ
น ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท ำให้ได้รับควำมเชื่อถือ
และกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำงๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและรับผิดชอบโครงกำร 
มีควำมส ำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด เนื้อหำ ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. กำรวินิจฉัย สั่ งกำร ผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ         
สำมำรถวินิจฉัย สั่งกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง
และตำมอ ำนำจหน้ำที่ นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำด
ทีจ่ะเกิดขึ้นได้  
  7. ท ำให้ภำรกิจต่ำงๆ ของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็กแต่ละคน แต่ละส ำนัก/กอง/
ฝ่ำยต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรท ำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ท ำให้เป้ำหมำยเกิดควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  8. สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร กิจกรรม 
งำนต่ำง ๆ และประชำชนในเขตต ำบลดงขี้เหล็กมีควำมพึงพอใจ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

  
การวางแผน 

 

               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตำมกระบวนกำร
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทย โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม          
กำรประชุมกรรมกำรชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพ้ืนที่ ก่อนน ำมำจัดท ำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 
 
              โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุข
และกำรกีฬำ 

37 7,510,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3 680,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

54 48,946,300 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

1 80,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

15 2,218,000 

รวม 110 59,434,300 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก ได้ด ำเนินกำรโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ ปี 2562        
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับควำมร่วมมือ กำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำคประชำชน ภำครัฐ และภำคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงกำรต่ำงๆ ประสบผลส ำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง     
โดยมีผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ส ำคัญ ดังนี้ 
  
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
 มุ่งเน้นให้ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลดงขี้เหล็กมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด

สวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ประชำชน สนับสนุนกำรรวมกลุ่มเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชน ส่งเสริมกระบวนกำร
สร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรและชุมชน มุ่งเน้นให้ประชำชนมีสุขภำพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปรำศจำกโรคภัย    
ไข้เจ็บ สร้ำงเสริมสุขภำพของประชำชน ควบคุม ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออันตรำย โดยใช้มำตรกำร    
เชิงรุก เพ่ือแก้ไขปัญหำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรสำธำรณสุขขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์     
ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบล เพ่ือให้เกิดควำมสำมัคคี 
ห่ำงไกลยำเสพติด  

ด าเนินการ  จ านวน  21  โครงการ  งบประมาณ   22,387,483  บาท  ดังนี้   

ที ่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 สวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เงินอุดหนุนทั่วไป 13,418,300 
2 สวัสดิกำรเบี้ยยังชีพคนพิกำร เงินอุดหนุนทั่วไป 2,912,000 
3 สวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เงินอุดหนุนทั่วไป 111,500 
4 โครงกำรครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง งบประมำณ อบต. 40,000 
5 โครงกำรร้อยรักดวงใจ ห่วงใยคนพิกำร งบประมำณ อบต. 20,000 
6 โครงกำรวัยใส ใส่ใจท ำดี ปี 4 งบประมำณ อบต. 55,000 
7 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย 

ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
งบประมำณ อบต. 19,794 

8 โครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก งบประมำณ อบต. 9,910 
9 โครงกำรมุ่งสู่ฝัน วันแห่งควำมส ำเร็จศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก งบประมำณ อบต. 19,800 

10 อุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และ
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 32,200 

11 อุดหนุนค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 186,414.48 
12 อุดหนุนค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 1,200,706.94 
13 อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 2,655,000 
14 อุดหนุนอำหำรกลำงวัน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เงนิอุดหนุนเฉพำะกิจ 753,000 
15 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประเพณีต ำบลดงขี้เหล็ก   งบประมำณ อบต. 324,090 
16 โครงกำรจัดงำนท ำบุญวันขึ้นปีใหม่ งบประมำณ อบต. 7,980 
17 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรำนต์ 

และวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ   
งบประมำณ อบต. 85,840 

18 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ งบประมำณ อบต. 59,480 
19 โครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ งบประมำณ อบต. 

และเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
121,310 

20 จัดซื้อสำรเคมีก ำจัดยุงลำยและกิจกรรมควบคุม 
กำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก 

งบประมำณ อบต. 121,000 

21 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ งบประมำณ อบต. 234,158 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รณรงค์ ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  ปรับปรุงระบบ

กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภำพ เพ่ือแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำย     
กำรเฝ้ำระวัง รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการ  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  203,065  บาท  ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 โครงกำรรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตส ำนึกกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต ำบลดงขี้เหล็ก   

งบประมำณ อบต. 199,320 

2 โครงกำรวันรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ  งบประมำณ อบต. 3,745 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มุ่งเน้นให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
ปรับปรุงพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค เช่น ถนน ทำงระบำยน้ ำ ไฟฟ้ำสำธำรณะ และขยำยเขตประปำ  ปรับปรุง 
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนชุมชน เพ่ือให้เป็นศูนย์เชื่อมโยงกำรคมนำคมและกำรกระจำยสินค้ำ กำรแก้ไขปัญหำ       
น้ ำอุปโภคบริโภค   

ด าเนินการ  จ านวน  12  โครงการ  งบประมาณ   4,562,402   บาท  ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. เส้นทำงหลังวัดขอนขว้ำง  
บ้ำนยำยลำ หมู่ที่ 10 

งบประมำณ อบต. 496,000 

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. เส้นทำงสำย ซอยบ้ำนเรือนฝรั่ง 
หมู่ที่ 14 

งบประมำณ อบต. 495,000 

3 โครงกำรปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10  
ต่อจำกถนนเดิม-สุดซอย หมู่ที่ 12 

งบประมำณ อบต. 495,000 

4 โครงกำรปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ซอย 8 งบประมำณ อบต. 268,000 
5 โครงกำรปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้ำนป้ำตุ๋ย - สำยลำด

ยำงน้ ำตกวังบ่อ หมู่ที่ 13 
งบประมำณ อบต. 495,000 

6 โครงกำรปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้ำนผู้ใหญ่อนุสรณ์  
ต่อจำกเดิม - บ้ำนยำยสำคร  หมู่ที่ 14 

งบประมำณ อบต. 336,000 

7 โครงกำรเปิดถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ซอยจ ำนงรักษ์ หมู่ที่ 1 งบประมำณ อบต. 302,000 
8 โครงกำรเปิดถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ซอยหน้ำโบสถ์ หมู่ที่ 3 งบประมำณ อบต. 417,000 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



ที ่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

9 โครงกำรวำงท่อเมนประปำหมู่บ้ำน บ้ำนนำยสวง  
หมู่ที่ 6 

งบประมำณ อบต. 417,402.46 

10 โครงกำรเสริมถนนดิน พร้อมลูกรัง สำยหนองแคน 
เชื่อมหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 

งบประมำณ อบต. 496,000 

11 โครงกำรจัดท ำฝำยทดน้ ำเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
ในฤดูแล้ง 

งบประมำณ อบต. 147,000 

12 โครงกำรขุดลอกคลองก ำจัดวัชพืชในพ้ืนที่ต ำบล 
ดงขี้เหล็ก 

งบประมำณ อบต. 198,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นมีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ควำมรู้แก่ภำคเกษตรกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระตุ้นให้
เกิดกำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอำชีพท่ีเหมำะสมกับสภำพท้องถิ่นและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  20,000  บาท  ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพต ำบลดงขี้เหล็ก งบประมำณ อบต. 20,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
และตอบสนองภำรกิจของรัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ปรับปรุงโครงสร้ำงระบบกำรท ำงำนเพ่ือรองรับกำรกระจำย
อ ำนำจสู่ท้องถิ่น เสริมสร้ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
ปรับปรุง พัฒนำและจัดระบบกำรท ำงำนภำยในองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชนในกำรจัดเวทีประชำคม เพ่ือวำงแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล  ส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนกำรเรียนรู้ภำคประชำชน ผู้น ำชุมชน กลุ่มองค์กรต่ำงๆเพ่ือพัฒนำและแก้ไขปัญหำร่วมกัน  ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรจัดระเบียบชุมชน กำรป้องกันภัยและกำรบรรเทำสำธำรณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ด าเนินการ  จ านวน  10   โครงการ  งบประมาณ  1,046,450  บาท  ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 โครงกำรบ้ำนเมืองน่ำอยู่ งบประมำณ อบต. 140,000 
2 โครงกำร อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชำชน งบประมำณ อบต. 48,000 
3 โครงกำรจัดเวทีประชุมประชำคมเพ่ือจัดท ำและทบทวนกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่นของ อบต.ดงขี้เหล็ก 
งบประมำณ อบต. 17,980  

4 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร 
ผู้น ำท้องถิ่น สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง 

งบประมำณ อบต. ๒52,090 

5 โครงกำรปรับภูมิทัศน์หน้ำที่ท ำกำร อบต.ดงขี้เหล็ก งบประมำณ อบต. 198,000 
6 โครงกำรกั้นห้องเรียนเด็ก 2 ขวบ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลดงขี้เหล็ก 
งบประมำณ อบต. 78,000 

7 โครงกำรบริกำรแพทย์ฉุกเฉินต ำบลดงขี้เหล็ก งบประมำณ อบต. 25,530 
8 โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนกู้ชีพ กู้ภัย ต ำบลดงขี้เหล็ก งบประมำณ อบต. 27,520 
9 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอ

เมืองปรำจีนบุรี 
งบประมำณ อบต. 90,000 

10 โครงกำรป้องกันก่อนเกิดและหลังเกิดสำธำรณภัย  งบประมำณ อบต. 169,330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่3  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

   
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

1. ประชำชนให้ควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมเสนอปัญหำควำมเดือดร้อนค่อนข้ำงน้อย เห็นได้จำก
จ ำนวนประชำชนที่ออกมำประชำคมระดับหมู่บ้ำนและระดับต ำบล ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วม เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของงบประมำณที่จะน ำมำพัฒนำหมู่บ้ำนหรือชุมชนของ
ตนเอง 

2. ปัญหำด้ำนข้อจ ำกัดของงบประมำณในกำรพัฒนำ ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
เช่น กำรก่อสร้ำงถนนในหมู่บ้ำน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตลอดทั้งสำย ควรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณด ำเนินกำร
ให้สอดคล้องกับสัดส่วนของจ ำนวนประชำกร และประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับเป็นหลัก  

3. จะเห็นได้ว่ำโครงกำรในแผนพัฒนำค่อนข้ำงเยอะ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งหมด ควรมีกำร
ทบทวนกำรจัดล ำดับโครงกำรให้เหมำะสมกับงบประมำณ ควำมต้องกำร และควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำของประชำชน เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
 
 
 


