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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ.2561 ข้อ 12, 13  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒน า
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้  จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา ต าบลนิคมค าสร้อย   สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
                                                                        คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

                                      แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่   รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย   ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในชุมชน   จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล   เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ   
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  
         ๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้
รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา 
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   การประเมินผล   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร  อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
         2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

     2.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

     2.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
     2.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีต าบลนิคมค าสร้อยและแก้ไขได้ตรงกับ      

ปัญหาที่เกิดข้ึน  
    2.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาต่อไป                                      

 3.  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้  
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมค าสร้อย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  
โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  



 
 

(๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๕)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

 รายไตรมาส 
    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ ( เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ )  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   ( เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕6๒ ) 
    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   ( เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕6๒ )  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   ( เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕6๒ ) 
 (๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ

จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม ่

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

  5.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan  

(www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas  (www.dla.go.th)กรรมการ
ติดตามและ 
            6.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

     ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้  

       6.๑  จัดสรรทรัพยากรของต า บล  นิคมค าสร้อย  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่  

       6.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

       6.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่   ซ่ึง
เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
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ส่วนท่ี2 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
      กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
    กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารต าบล นิคมค าสร้อย  จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  ที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ   ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมค าสร้อย   ดังนี้   
       ๑. ด าเนินการ ประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕6 ๑ – ๒๕๖ ๕) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ .ศ.2562  ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐. 3/ว 6732  ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน  ๒๕62  เรื่อง  ชัก
ซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
       ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕6 ๒ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
จากตารางผลการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ .ศ.2562 
สรุปได้ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ .ศ.2562 จ านวน 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.40 ของ
โครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต .นิคมค าสร้อยที่มีจ านวน
โครงการทั้งหมด 154 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินงาน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
27.40 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ .ศ.2562 จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.04 ของ
โครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต .นิคมค าสร้อยที่มีจ านวน
โครงการทั้งหมด 154 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
23.53 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ที่ระบุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ .ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ .ศ.2562 จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
11.04 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ของ อบต .นิคมค าสร้อยที่มีจ านวน
โครงการทั้งหมด 154 โครงการ โดยไม่มีโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม มี
โครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 4 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต .นิคมค า
สร้อยที่มีจ านวนโครงการทั้งหมด 154 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 4 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล มีโครงการที่ระบุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ .ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ .ศ.2562 จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
10.39 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบต . นิคมค าสร้อยที่มี
จ านวนโครงการทั้งหมด 154 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 23.08 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีโครงการที่ระบุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
16.88 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต .นิคมค าสร้อยที่
มีโครงการทั้งหมด 154 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
23.08 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย มีโครงการที่ระบุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ .ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ .ศ.2562 จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
0.65 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบต . นิคมค าสร้อยที่มี
จ านวนโครงการทั้งหมด 154 โครงการ โดยไม่มีโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ  



 
 

4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
จากตารางผลการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ .ศ.2562 
สรุปได้ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 
20 โครงการ และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมดตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ด าเนินการ 4 โครงการ และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการ
ทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แต่มีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 
3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ไม่มีโครงการที่ได้รับ
งบประมาณด าเนินการ 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม มี
โครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 4 โครงการ และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100 ของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล  มีโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ด าเนินการ 4 โครงการ และสามรถด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีโครงการที่ได้รับ
งบประมาณด าเนินการ 6 โครงการและสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
โครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แต่มีโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.67 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย ไม่มีโครงการที่ได้รับ
งบประมาณด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ .ศ.2561-2564) 
เฉพาะปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ทั้งหมด จ านวน 154 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ด าเนินการ 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.68 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสี่ปี (พ .ศ.2561-2564) 
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผลด าเนินการดังนี้ 
 1. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีจ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.58 ของโครงการ
ทั้งหมดท่ีได้รับงบประมาณด าเนินการ 
 2. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ มีจ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.42 ของโครงการทั้งหมดท่ี
ได้รับงบประมาณด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี4 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.สรุปปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ .ศ.2562 ซึ่งแบ่ง
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย  
 ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งสามรถสรุปได้ดังนี้ 
 1.ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา พบว่าปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ค าสร้อย พยายามเสนอโครงการของตนให้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก แม้จะทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยมีงบประมาณจ ากัด แต่ก็อยากให้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
หวังว่าจะมีงบประมาณอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยด าเนินการภายหลัง อีกทั้งโครงการที่
น าเสนอบางโครงการยังมีความซ้ าซ้อนกันจึงท าให้มีโครงการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก 
 2.ปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยมีงบประมาณท่ีจ ากัดอีกท้ังมีโครงการท่ีพัฒนาที่บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนมาก องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาต่างๆได้อย่างทั่วถึงทุกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 จากปัญหาเกี่ยวกับการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและปัญหาการจัดสรรงบประมาณข้างต้น สามารถที่จะ
แก้ไขปัญหาให้ลดน้อยลงได้ด้วยการคัดสรรโครงการที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีจ านวนโครงการลด
น้อยลง เลือกสรรเฉพาะโครงการที่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการได้จริง รวมทั้งบรรจุโครงการที่คาด
ว่าสามารถหางบประมาณจากแหล่งงบประมาณอ่ืนที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
เพียงเท่านั้น ไม่บรรจุโครงการที่คาดว่าไม่สามารถหางบประมาณสนับสนุนการด าเนินการได้จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
การบรรจุโครงการใดๆก็ตามต้องค านึงถึงความต้องการของประชาคมชุมชนองค์บริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย
เป็นส าคัญ หากเม่ือด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสักระยะ คือเมื่อองค์บริหารส่วนต าบลได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วหากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ยกเลิกหรือย้ายปี
ด าเนินการโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะไม่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ ก็จะช่วยแก้ปัญหาจ านวน
โครงการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับจ านวนงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมค าสร้อยได้ 
 

 
  


