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ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 7)  พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2549  สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
มีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตาง ๆ  เพ่ิมมากข้ึนท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต      
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย  ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม   
และดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจ   
หนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด  ท้ังทรัพยากรบุคคล
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
มีความโปรงใสและเกิดประโยชน สูงสุดแกท องถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองส วนท องถ่ิน              
มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเป นตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีทองถ่ินสามารถ
ตอบสนองต อการทํางาน  เพ่ือพัฒนาท องถ่ินและสามารถบ งชี้ความสําเร็จของแผนได ด วยเหตุผล                  
ท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ  5  ประการ  คือ 

(1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
(2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆเขามาในองคกร 
(3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา 
(4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ำซอน 
(5) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน 

 

ดังนั้น  การวางแผนคือความพยายามท่ีเป นระบบ (System attempt)  เพ่ือตัดสินใจ      
เลือกแนวทางปฏิบัติ ท่ีดี ท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให องคกรบรรลุผลท่ีปรารถนาจากท่ีกลาวมาขางต น          
แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม  แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการ
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม”    
จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ   ในการดําเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล”      
ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วาผลจากการดําเนินงานเปนไปหรือบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร  เพ่ือนําขอมูลดังกลาว
มาใชในการปรับปรุง  แกไข  ขยายขอบเขต  หรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

 

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการท่ีดําเนินการอยู โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการ            
ซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback)  เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการปญหาท่ีกำลังเผชิญอยู
และประสิทธิภาพ  ของวิธีการดําเนินงานหากไมมีระบบติดตามของโครงการแลวยอมสงผลใหเกิดความลาชา 
ในการดําเนินงานใหลุล วง  คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุ มเปาหมายหลักของโครงการ          
ไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควร  จะเกิดเปนปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมาย
ท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ 
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ดังนั้นการติดตามและประเมินผลจึงเป นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด      
จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการตาง ๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  
เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ี
วางแผนไวแลว  และท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึน
ก็ตาม  หรือจากการติดตามการประเมินผล  โดยหน วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม         
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ิน  ลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใสเปนกระบวนการ 
ท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจ
ซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

จากเหตุผลดังกล าวองค การบริหารส วนตําบลคลองหา  จึงต องดําเนินการติดตาม           
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองหา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  หมวด 6  ขอ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดําเนนิการดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย        
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา       
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกป 

 
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนเครื่องมือท่ีจำเปนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการท่ีดำเนินการอยู  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการ              
ซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาท่ีกำลังเผชิญอยู  
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานใหลุลวง  คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาท่ีกำหนดไว  กลุมเปาหมายหลัก
ของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของ             
การดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวาง
หนวยงาน  กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานในระหวางท่ีกำลงัดำเนินการหรือภายหลังท่ีการดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแลว  ซ่ึงการประเมินผล
เปนสิ่งจำเปนเชนเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานท่ีกำหนดไว            
ไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร  อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานท่ีไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร       
นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไวหรือไม  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูล
ยอนกลบัท่ีสามารถนำไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 
 
 
 



3 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน  โครงการท่ีไดดำเนินการ    

ไปแลววาสิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหวางดำเนินการ
ตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมายการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน  โครงการ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด  เกิดปญหาจากเรื่องใด 
จึงไดกำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1) เพ่ือใหการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถตอบสนองความตองการและปญหาของประชาชนได 

2) เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
3) เพ่ือนำไปทบทวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให         

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4) เพ่ื อใช เป นข อ มูลสำหรับหน วยงานจัดทำแผนพัฒ นาท อง ถ่ินและผูบ ริห ารใน                

การวางแผนพัฒนาทองถ่ินครั้งถัดไป 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ไดกำหนดใหมีการติดตามประเมินผลโครงการท่ีได
ดำเนินการไปแลว  เพ่ือตรวจสอบควบคุมใหการดำเนินงานตามโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ         
และเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีไดกำหนดไว  องคการบริหารสวนตำบลคลองหาในฐานะ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดทำโครงการตาง ๆ  เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและใหบริการ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึง  จึงไดกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
โดยมีองคประกอบของระบบการติดตามประเมินผล  ดังนี้ 

1) กำหนดองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
2) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 
3) กำหนดชวงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 

1) กำหนดองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง       

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  กำหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามหมวด 6 

ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก   จำนวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก  จำนวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จำนวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง   จำนวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก   จำนวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ งคนทำหน าท่ีประธานคณะกรรมการ            

และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจ

ไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 
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ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ี  ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน     
สิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

ขอ 30  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ
หรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินได  โดยมีข้ันตอนดำเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางขอกำหนด 
ขอบขายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพ่ือเสนอ  
ผูบริหารทองถ่ิน 

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกำหนด  ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือรวมดำเนนิการติดตามและประเมินผล 
(4 ) ใหหน วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตาม             

และประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม      
และประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ       
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว         
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป 

 

ขอ 31  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม       
และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

 
2) กำหนดแนวทางและวิธีการตดิตามประเมินผล 

การติดตามนั้นจะทำใหทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ถึงระยะใดแลว  
ตรงกับระยะเวลาท่ีกำหนดไวในแผนการดำเนินงานหรือไม  เปนเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน 

ในการดำเนินการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการสวนตำบลคลองหาท่ีไดรับการแตงตั้ ง  จะทำหนาท่ีรับผิดชอบการติดตาม             
และประเมินผลโดยมีการติดตามและประเมินผลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยใชแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ .ศ . 2548  และท่ีแก ไขเพ่ิม เติม  (ฉบับ ท่ี  3 )  พ .ศ . 2561  ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย                      
ท่ี มท 0810.3/ว6732  ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ลำดับ ผูรับผิดชอบ แนวทางการดำเนินงาน 

1 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน 

2 ผูบริหารทองถ่ิน 1. สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน 
2. เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตอสภาทองถ่ิน 

3 สภาทองถ่ิน 1. จัดใหมีการประชุมสภาทองถ่ิน  สมัยสามัญหรือวิสามัญ
แลวแตกรณี  เพ่ือรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินจากผูบริหารทองถ่ิน 
2. สมาชิกสภาทองถ่ินหรือท่ีประชุมแหงสภาทองถ่ินสามารถ
อภิปรายและเสนอความเห็นในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
3. ประธานสภาทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินไดรับทราบและไดเสนอ
ความเห็น หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนา
ทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ิน 

4 ผูบริหารทองถ่ิน สงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ท่ีสภาทองถ่ินไดรับทราบและไดเสนอความเห็น 
หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถ่ิน 
ในสภาทองถ่ินแลวสงใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

5 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 1. ผูบริหารทองถ่ินจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินเพ่ือไดรับทราบผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินจากสภาทองถ่ิน 
2. เสนอความเห็น หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการ
พัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

6 ผูบริหารทองถ่ิน 1. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว 
2. ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
3. อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยมีเคาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0810.3/ว6732
ลงวัน ท่ี   6  พฤศจิกายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน              
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

สวนท่ี  ๑  บทนำ 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

สวนท่ี  ๒  การติดตามและประเมินผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2566 

สวนท่ี  ๓  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

สวนท่ี  ๔  สรุปผล  ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
1. สรปุผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 
2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 

ภาคผนวก 
1. คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
2. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีข้ันตอนในการดำเนินการ  ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกำหนดกรอบ

แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้ 
1.1 การกำหนดกรอบ  แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้ 
(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร  แผน  และกลยุทธท่ีกำหนด 
(2 ) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของ

หนวยงาน 
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกำหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล

(Monitoring) 
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับ

ทรพัยากรท่ีใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) 
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชน   

ท่ี เกิดจากการทำกิจกรรมท่ีมีตอกลุมเป าหมายท่ีไดรับบริการ และการ
ประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect) 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  อาจนำแนวทางท้ังหมด         
ท่ีกำหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได  โดยอยางนอยตองสามารถ
ประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสำเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
คณะกรรมการฯ  จะพิจารณา 

1.2 กรอบ  แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(1) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) 
(2) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) 
(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

ข้ันตอนท่ี 2 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   ดำเนินการติดตาม              

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด   โดยสามารถติดตาม              
และประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   ดำเนินการติดตาม              

และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด  โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล  ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็น

ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตอผูบริหารทองถ่ิน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้ันตอนท่ี 5 
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ       
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว           
และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 
3) กำหนดชวงเวลาและระยะเวลาในการตดิตามประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย                      
ท่ี มท 0810.3/ว6732  ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการดำเนินการ         
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็น
ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ท้ั งนี้ สภาทองถ่ิน              
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกลาวไดตามความเหมาะสม  
ซ่ึงอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได 

 
ตารางการกำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
ระบบติดตามและประเมินผล 

รายงาน ระยะเวลา 
คณะกรรมการ 
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

1. แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
2. แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

ภายใน 60 วัน 
นับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ 

3. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

ตุลาคม - ธันวาคม 
มกราคม - มีนาคม 
เมษายน - มิถุนายน 

กรกฎาคม - กันยายน 
4. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน 

ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกป 

ผูบริหาร 
อบต.คลองหา 

5. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตอสภาองคการบริหาร 
สวนตำบลคลองหา  และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลคลองหา  พรอมท้ังประกาศใหประชาชนทราบ 

ภายใน  15  วัน 
นับแตวันรายงานผล ฯ  
ภายในเดือนธันวาคม 

ของทุกป 
และปดประกาศ 

ไมนอยกวา  30  วัน 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินและโครงการพัฒนา      

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยการกำหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวาการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไวหรือไม  และผลของ            
การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคลองหา  ดังนี ้

1. แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (รายละเอียดตามภาคผนวก) 

2. แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (รายละเอียดตามภาคผนวก) 

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสดุ ท่ี มท 0810.3/ว 2931  ลว  15  พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

3. เกณฑการประเมินตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดานท่ี 1 การบริหารจัดการ 

ขอ 2 . องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการนำโครงการการจัดทำบริการสาธารณะ         
และกิจกรรมสาธารณะโดยตรงในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ป ๒๕๖4  มาจัดทำเปนงบประมาณรายจาย  
(รายละเอียดตามภาคผนวก) 

ขอ 4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
(รายละเอียดตามภาคผนวก) 

4. เคาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0810.3/ว6732  
ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

5. ขอมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th) 
6. ขอมูลในระบบ e-LAAS (www.dla.go.th) 
7. แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา

(รายละเอียดตามภาคผนวก) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสำคัญคือ  การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ  ระหวาง

ดำเนินโครงการ  รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต  ประโยชนตาง ๆ 
แยกเปนหัวขอได  ดังนี้ 

1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ  ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน         
และการดำเนินการตามโครงการ  ซ่ึงจะทำใหวธิีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

2. ไดทราบถึงขอดี  ขอเสีย  ขอบกพรองตาง ๆ  ตลอดจนปจจัยท่ีทำใหแผนพัฒนาทองถ่ิน
และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา  ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด  ตรงเปาหมาย        
อยางทันทวงที  ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ  เกิดความประหยัด  คุมคาไมเสียประโยชน  ประหยัดเวลา
งบประมาณ  และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

4. สามารถเก็บรวมรวม  วิเคราะหขอมูลตาง ๆ  ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด  ความตองการ  
สภาพปญหาตาง ๆ ท่ีจะนำไปจัดทำเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติ        
หรือขอมูลท่ีเปนจริง  ทำใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรบัจากประชาชน  ผูมีสวนไดเสีย  หนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  องคกรตาง ๆ 

5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผู เก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  การจัดทำโครงการ          
และรับผิดชอบโครงการ  มีความสำนึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ  และกระตือรือรนในการแกไข  ตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียด  เนื้อหา  ขอมูล  ใหเปนปจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย  สั่งการ  ผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัด  ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  สามารถวินิจฉัย  สั่งการไดอยางถูกตอง  ชัดเจน  รัดกุม  มีเหตุมีผล   
ในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาท่ี  นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด
มาตรการตาง ๆ สำหรบัการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได 

7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีความสอดคลองกัน  
ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน  ทำใหเปาหมายขององคการบริหารสวนตำคลองหา        
เกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก  มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ
กิจกรรม  งานตาง ๆ  และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
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สวนท่ี ๒ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา         

ไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  
พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยคำนึงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
นโยบายของรัฐบาล  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาภาคกลาง 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  ประกอบดวย  7  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 การกอสรางและบำรุงรักษาเสนทางการคมนาคมและการขนสง 
1.2 การกอสรางและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ 
1.3 การจัดทำผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 การจัดระเบียบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
- การรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การรักษาความสงบเรียบรอย 

ฯลฯ 
2.2 การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

- การพัฒนาศักยภาพและชวยเหลือผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส  
และผูปวยโรคเอดส 
- การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- การสงเสริมดานท่ีพักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีท่ีอยูอาศัย 
- การสงเสริมสิทธิมนุษยชน 
- การแกไขปญหาทางสังคม 

ฯลฯ 
2.3 การสงเสริมสาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา 

- การสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
- การปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ 
- การเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชน 

ฯลฯ 
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2.4 การสงเสริมการศึกษา การเรียนรู  
- การพัฒนาแหลงเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
- การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
3.1  การพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- การปรับปรุงภูมิทัศน 
- การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ 
- การดูแลรักษาสภาพแวดลอม 
- การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
4.1  การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

- สงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
- อนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  
- รักษาอัตลักษณของทองถ่ิน 
- สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การสงเสริมเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
5.1 การสงเสริมอาชีพ 

- สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
- การพัฒนาขีดความสามารถกลุมอาชีพ สูเชิงพาณิชย 
- สงเสริมการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- การพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ 

ฯลฯ 
5.2 การสงเสริมการเกษตร 

- สนับสนุนการดำเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
- การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
- สงเสริมความรูและเทคโนโลยีทางการเกษตร 

ฯลฯ 
5.3 การสงเสริมการลงทุน 

- สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน 
- สงเสริมกองทุนหมูบานและชุมชน เพ่ือยกระดับไปสูสถาบันการเงินชุมชน 

ฯลฯ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
- การประชาคมหมูบาน/ตำบล  
- การพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชน 
- การสงเสริมประชาธิปไตย 
- การเสริมศักยภาพใหชุมชนเขมแข็ง 

ฯลฯ 
6.2 การพัฒนาบุคลากร สถานท่ี อุปกรณ และขอมูลขาวสารในการปฏิบัติราชการ 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร 
- จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารราชการและบริการประชาชน 
- ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 
- จัดทำแผนท่ีภาษี/ฐานขอมูลภาษี 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
- การสงเสริมบริหารจัดการขอมูลขาวสาร 

ฯลฯ 
6.3 การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

- การแกไขและปองกันปญหายาเสพติด 
- การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

(เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีทองถ่ิน  โดยยดึหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติหนาท่ี , การปลูกจิตสำนึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัย
แกเจาหนาท่ีทองถ่ิน) 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การสงเสริมการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 
7.1 การสงเสริมการทองเท่ียว 

- การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
- สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว 

ฯลฯ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน  การจัดเวทีประชาคม  การประชุม
คณะกรรมการหมูบาน  เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี  กอนนำมาจัดทำ
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  และไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  
เม่ือวันท่ี  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  รวมถึงฉบับท่ีเพ่ิมเติม  แกไข  และเปลี่ยนแปลง  โดยไดกำหนดโครงการ
ท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  ปงบประมาณ 2565 (ไตรมาสท่ี 2)  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ  2565 

โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 815 1,624,387,000 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 814 1,623,853,000 

 - แผนงานเคหะและชุมชน 1 534,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 111 93,058,630 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 10,000 

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 25 11,345,000 

 - แผนงานการศึกษา 19 23,613,630 

 - แผนงานสาธารณสุข 54 32,200,000 

 - แผนงานสังคมสงเคราะห 12 25,890,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบำรุงรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 38 8,397,000 

 - แผนงานเคหะและชุมชน 36 8,247,000 

 - แผนงานการเกษตร 2 150,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

12 2,725,000 

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11 1,925,000 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 800,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมเศรษฐกิจ 38 5,590,000 

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 15 840,000 

 - แผนงานการเกษตร 23 4,750,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ  2565 

โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ 56 39,350,000 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 29 25,050,000 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 600,000 

 - แผนงานสังคมสงเคราะห 1 50,000 

 - แผนงานการศึกษา 16 8,920,000 

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 230,000 

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3 500,000 

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 4,000,000 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมการทองเท่ียว 2 50,000 

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 50,000 

รวม 1,072 1,773,557,630 

 
1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจำปงบประมาณ   พ.ศ. 2565  เม่ือวันท่ี   3   กันยายน  พ.ศ. 2564   และท่ีโอนงบประมาณ             
(โอนลด  โอนเพ่ิม  และตั้งจายรายการใหม)  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ  2565 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 29 51,473,200 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29 51,473,200 

 - แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 29 36,406,977 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 413,477 

 - แผนงานการศึกษา 12 12,836,500 

 - แผนงานสาธารณสุข 4 1,185,000 

 - แผนงานสังคมสงเคราะห 6 21,972,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ  2565 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบำรุงรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 5 414,000 

 - แผนงานเคหะและชุมชน 4 404,000 

 - แผนงานการเกษตร 1 10,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

7 400,000 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100,000 

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 300,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมเศรษฐกิจ 6 70,000 

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 30,000 

 - แผนงานการเกษตร 3 40,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจดัการ 15 7,004,655 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 6,954,655 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 

 - แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 

 - แผนงานการศึกษา 1 10,000 

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 10,000 

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 20,000 

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 10,000 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมการทองเท่ียว 0 0 

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 

รวม 91 95,768,832 

 
 
 
 
 
 
 
 



17 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565        
และท่ีโอนงบประมาณ  (โอนลด  โอนเพ่ิม  และตั้งจายรายการใหม)  ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา   
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ไตรมาสท่ี 2)  มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ท่ี โครงการ 
จำนวนงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล  หมูท่ี 8 0  

(ขอบัญญัติ)  

2 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล  หมูท่ี 13 2,700,000  
(กันเงิน ปงบประมาณ 2563) 

3 โครงการกอสรางคันชะลอความเร็ว บริเวณหมูบานเบญจพฤกษ  หมูท่ี 2 270,000  
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

4 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค  หมูท่ี 14 900,000  
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

5 โครงการขยายเขตประปาบาดาล  ซอยฉัตรเงิน  หมูท่ี 16 147,000  
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

6 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง  หมูท่ี 13 236,000  
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

7 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร (ไฟกระพริบ)   
ซอยคลองหาตะวันตก (สุวรรณทัพ)  หมูท่ี 3 

17,500  

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

8 โครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร (ไฟกระพริบ)  หมูบานริมบึง  หมูท่ี 3 17,500  
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

9 โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ  หมูท่ี 6 230,000  
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

10 โครงการวางทอระบายน้ำสาธารณะ  ซอยคำคง 2  หมูท่ี 16 414,000 

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

11 โครงการวางทอระบายน้ำสาธารณะ  
ซอยคลองหาตะวันตก12 (ใจเพ็ชร)  หมูท่ี 3 

550,000 

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ท่ี โครงการ 
จำนวนงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
12 โครงการวางทอระบายน้ำสาธารณะ   

ซอยคลองหาตะวันตก 40 (กลิ่นจันทร)  หมูท่ี 9 
245,000  

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

13 โครงการวางทอระบายน้ำสาธารณะ   
ซอยคลองหาตะวันออก (บางชวด)  หมูท่ี 10 

138,000  

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

14 โครงการวางทอระบายน้ำสาธารณะ   
ซอยคลองหาตะวันออก (พิมพสมบุญ)  หมูท่ี 7 

330,000  

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

15 โครงการวางทอระบายน้ำสาธารณะ   
ซอยคลองหาตะวันออก (ไฟฟา)  หมูท่ี 7 

280,000  

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

16 โครงการวางทอระบายน้ำสาธารณะ   
ซอยคลองหาตะวันออก 21  หมูท่ี 7 

280,000  

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

17 โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต   
ซอยคลองหาตะวันออก (แกวสมเด็จ)  หมูท่ี 4 

600,000 

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

18 โครงการปรับปรุงทอประปาบาดาล  ถนนเลียบคลองระบายน้ำท่ี 5  หมูท่ี 6 273,000  
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

19 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
ซอยคลองหาตะวันตก (ขันทาจีน) หมูท่ี 10 

400,000  

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

20 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
ซอยคลองหาตะวันตก (ศรีชัย) หมูท่ี 10 

330,000  

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

21 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
ซอยพานิชยพัฒน หมูท่ี 1 

180,000  

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

22 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
เลียบคลองระบายน้ำท่ี 5  หมูท่ี 9 

380,000 

(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ท่ี โครงการ 
จำนวนงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำ  

ซอยอุทยานิล 1 หมูท่ี 16 
9,398,900  

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำ  
ซอยจอยชารัตน หมูท่ี 13 

8,204,700  

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยคลองหาตะวันตก (ภากะษัย)  หมูท่ี 7 

3,500,000  

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยคลองหาตะวันออก 29  หมูท่ี 8 

1,100,000  

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เลียบคลองระบายน้ำท่ี 5 หมูท่ี 12-13 

9,634,600  

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

28 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค สนามฟุตซอล หมูท่ี 8 1,527,000 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำ  
ซอยแมฉออนอุทิศ หมูท่ี 8 

8,990,000 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

30 โครงการกอสรางศูนยซอมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพรอมอุปกรณ 
(โอนเพ่ิมตั้งจายรายการใหม 1 มี.ค. 65 ครั้งท่ี 8) 

200,000 
 

  รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  29  โครงการ 51,473,200 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 1  ท้ังส้ิน  29  โครงการ 51,473,200 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ท่ี โครงการ 
จำนวนงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการปองกันรักษาความสงบภายใน 15,000 

2 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 8,477 

3 โครงการฝกอบรมซักซอมแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 10,000 

4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสำคัญ 30,000 

5 โครงการฝกอบรมซักซอมแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยแบบบูรณาการ 10,000 

6 โครงการแกไขปญหาภัยแลงและจัดหาแหลงน้ำใหแกเกษตรกร 
(โอนเพ่ิมตั้งจายรายการใหม 1 มี.ค. 65 ครั้งท่ี 8) 

40,000 

7 โครงการกอสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมูท่ี 14 
(โอนเพ่ิมตั้งจายรายการใหม 1 มี.ค. 65 ครัง้ท่ี 8) 

300,000 

  รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  7  โครงการ 413,477 

แผนงานการศึกษา 

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
(โอนลดท้ังหมด 1 มี.ค. 65 ครั้งท่ี 8) 

0 

2 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 5,000 

3 โครงการสงเสริมการสื่อสารภาษาตางประเทศสูประชาคมอาเซียน 10,000 

4 โครงการสานสัมพันธผูปกครองนักเรียน 5,000 

5 เงินอุดหนุนสำหรบัสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 
สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  

424,500 

6 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

735,000 

7 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
โรงเรียนคลองหา (พฤกษชัฎราชฎรบำรุง) 

1,508,000 

8 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 

681,000 

9 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ 

3,117,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ท่ี โครงการ 
จำนวนงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
10 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 

904,000 

11 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลคลองหา (คาจางบุคลากรทางการศึกษา) 2,088,000 

12 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลคลองหา (กิจกรรมวันวิชาการ) 100,000 

13 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน (สพฐ.) (วัสดุงานบานงานครัว) 

3,259,000 

  รวมแผนงานการศึกษา  12  โครงการ 12,836,500 

แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ 
และโรคระบาดท่ีพบบอย 

200,000 

2 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

165,000 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  ตามโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 320,000 

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 500,000 

  รวมแผนงานสาธารณสุข  4  โครงการ 1,185,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 10,000 

2 โครงการสานฝนปนน้ำใจชวยเหลือประชาชน 10,000 

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูสูงอาย ุ ผูพิการ  และผูดอยโอกาส 10,000 

4 โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 
(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

18,330,000 

5 โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 
(เบี้ยยังชีพความพิการ) 

3,540,000 

6 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
(เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) 

72,000 

  รวมแผนงานสังคมสงเคราะห  6  โครงการ 21,972,000 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 2  ท้ังส้ิน  29  โครงการ 36,406,977 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การบำรุงรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

ท่ี โครงการ 
จำนวนงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการ 1 อำเภอ  1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 10,000 

2 โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดลอมปองกันโรคไขเลือดออก 50,000 

3 โครงการกำจัดวัชพืชในแหลงน้ำสาธารณะและท่ีสาธารณะ 324,000 

4 โครงการจังหวัดสะอาด 20,000 

  รวมแผนงานเคหะและชุมชน  4  โครงการ 404,000 

แผนงานการเกษตร 

1 โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10,000 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

  รวมแผนงานการเกษตร  1  โครงการ 10,000 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 3  ท้ังส้ิน  5  โครงการ 414,000 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ท่ี โครงการ 
จำนวนงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1 โครงการสงเสริมกิจกรรมเพ่ือเปนการพิทักษ รักษาไวซ่ึงชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย  อันเปนท่ียึดเหนี่ยวและเปนศูนยรวมจิตใจ 
ของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ 

100,000 

  รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป  1  โครงการ 100,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
(โอนลดท้ังหมด 14 ก.พ. 65 ครั้งท่ี 7) 

0 

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 10,000 

3 โครงการจัดงานประเพณีจุดลูกหนู 260,000 

4 โครงการถวายเทียนพรรษา 10,000 

5 โครงการฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน 10,000 

6 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแขงเรือพายทองถ่ิน 10,000 

  รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  6  โครงการ 300,000 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 4  ท้ังส้ิน  7  โครงการ 400,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมเศรษฐกิจ 
 

ท่ี โครงการ 
จำนวนงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1 โครงการสงเสริมและสนับสนนุการประกอบอาชีพ 10,000 

2 โครงการพัฒนาอาชีพสรางรายได 10,000 

3 โครงการสงเสริมการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 
  รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  3  โครงการ 30,000 

แผนงานการเกษตร 

1 โครงการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 10,000 

2 โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย  ชีวีปลอดโรค  10,000 

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหเกิดความยั่งยืน 20,000 

  รวมแผนงานการเกษตร  3  โครงการ 40,000 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 5  ท้ังส้ิน  6  โครงการ 70,000 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 

ท่ี โครงการ 
จำนวนงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 10,000 

เพ่ือนำขอมูลมาจัดทำเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  1  โครงการ 10,000 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1 โครงการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 787,355 

2 โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 10,000  
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

3 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (To be number one)  270,000  
ชุมชนตำบลคลองหา 

4 โครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.ประเทศไทย) 

60,000 
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ท่ี โครงการ จำนวนงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 
5 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

(โอนลดท้ังหมด 1 มี.ค. 65 ครั้งท่ี 8) 
0 

6 โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทำการและอาคารประกอบ 2,050,000 

7 อุดหนุนศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 200,000  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศป.ปส.อปท.) 

8 โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค  2,660,000  
  (กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

9 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 417,300 

  (กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

10 โครงการกอสรางรั้วองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
(โอนเพ่ิมตั้งจายรายการใหม 1 มี.ค. 65 ครั้งท่ี 8) 

240,000 

11 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธหนวยงาน 
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
(โอนเพ่ิมตั้งจายรายการใหม 1 มี.ค. 65 ครั้งท่ี 8) 

260,000 

  รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป  10  โครงการ 6,954,655 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 ศูนยชวยเหลอืประชาชน 10,000 

  รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  1  โครงการ 10,000 

แผนงานการศึกษา 

1 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

10,000 

  รวมแผนงานการศึกษา  1  โครงการ 10,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

1 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 10,000 

2 โครงการแขงขันชกมวยไทย เด็ก เยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด 10,000 

  รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  2  โครงการ 20,000 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 6  ท้ังส้ิน  15  โครงการ 7,004,655 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
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การใชจายงบประมาณ 

 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการ        
ตามขอบัญญัติงบประมาณ  โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2565    
(ไตรมาสท่ี 2)  โดยจำแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนีผู้กพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

0 0.00 9 21,163,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิต 

3 756,088.00 12 15,762,651.48 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การบำรุงรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม 

0 0.00 0 0.00 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

0 0.00 1 16,175.00 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
การสงเสริมเศรษฐกิจ 

0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 6  
การพัฒนาการบริหารจัดการ 

1 13,721.00 4 1,490,524.50 

ยุทธศาสตรท่ี 7  
การสงเสริมการทองเท่ียว 

0 0.00 0 0.00 

รวม 4 769,809.00 26 38,432,350.98 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
ท่ี โครงการ กอหนีผู้กพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
เบิกจาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล  หมูท่ี 13 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2563 และขยายระยะเวลาเบิกจาย) 

0.00 1,820,000.00 

2 โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ซอยคลองหาตะวันออก (แกวสมเด็จ)  หมูท่ี 4 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

0.00 595,000.00 

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ซอยคลองหาตะวันตก (ขันทาจีน)  หมูท่ี 10 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

0.00 400,000.00 

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ซอยคลองหาตะวันตก (ศรีชัย)  หมูท่ี 10 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

0.00 330,000.00 

5 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ซอยพานิชยพัฒน  หมูท่ี 1 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

0.00 180,000.00 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยอุทยานิล1 หมูท่ี 16 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

0.00 2,772,000.00 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยจอยชารัตน  หมูท่ี 13 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

0.00 8,200,000.00  

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยคลองหาตะวันออก 29  หมูท่ี 8 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

0.00 1,088,000.00 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เลียบคลองระบายน้ำท่ี 5  หมูท่ี 12-13 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

0.00 5,778,000.00 

  รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 21,163,000.00 
  รวมยุทธศาสตรท่ี 1  ท้ังส้ิน 0.00 21,163,000.00 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต 

 
ท่ี โครงการ กอหนีผู้กพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
เบิกจาย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตทุางถนนในชวงเทศกาลสำคัญ 0.00 29,799.48 

2 โครงการแกไขปญหาภัยแลงและจัดหาแหลงน้ำใหแกเกษตรกร 
(โอนเพ่ิมตั้งจายรายการใหม 1 มี.ค. 65 ครัง้ท่ี 8) 

16,000.00 0.00 

  รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 16,000.00 29,799.48 

แผนงานการศึกษา 

1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   0.00 
 

753,900.00 
 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนคลองหา (พฤกษชัฎราชฎรบำรุง) 

2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   0.00 
 

340,200.00 
 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 

3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   0.00 
 

1,518,300.00 
 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนบางชวดอนุสรณ 

4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   0.00  451,500.00  

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 

5 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   0.00 
 

 374,880.00   
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

6 อุดหนุนโรงเรยีนในเขตตำบลคลองหา  
(คาจางบุคลากรทางการศึกษา) 

0.00  1,044,000.00  

7 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 613,088.00 1,013,472.00 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน (สพฐ.)  
(วัสดุงานบานงานครัว) 

8 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 0.00 241,400.00 

สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

  รวมแผนงานการศึกษา 613,088.00   5,737,652.00  
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ท่ี โครงการ กอหนีผู้กพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
เบิกจาย 

แผนงานสาธารณสุข 

1  
โครงการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ 
และโรคระบาดท่ีพบบอย 

127,000.00 0.00 

  รวมแผนงานสาธารณสุข 127,000.00 0.00 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

1 โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 
(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

0.00 8,527,600.00 

2 โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ 
หรือทุพพลภาพ  (เบี้ยยังชีพความพิการ) 

0.00 1,437,600.00 

3 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาส 
ทางสังคม (เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) 

0.00 30,000.00 
 

  รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0.00 9,995,200.00 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 2  ท้ังส้ิน 756,088.00 15,762,651.48 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบำรุงรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

ท่ี โครงการ กอหนีผู้กพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

เบิกจาย 

แผนงานเคหะและชุมชน 

  รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 

แผนงานการเกษตร 

  รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 3  ท้ังส้ิน 0.00 0.00 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
ท่ี โครงการ กอหนีผู้กพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
เบิกจาย 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมเพ่ือเปนการพิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย  อันเปนท่ียึดเหนี่ยวและเปนศูนยรวม
จิตใจของประชาชนชาวไทยท้ังชาต ิ

0.00 16,175.00 

  รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 0.00 16,175.00 
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ท่ี โครงการ กอหนีผู้กพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
เบิกจาย 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0.00 0.00 
  รวมยุทธศาสตรท่ี 4  ท้ังส้ิน 0.00 16,175.00 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมเศรษฐกิจ 
 

ท่ี โครงการ กอหนีผู้กพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

เบิกจาย 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0.00 0.00 

แผนงานการเกษตร 
  รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 5  ท้ังส้ิน 0.00 0.00 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 
ท่ี โครงการ กอหนีผู้กพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
เบิกจาย 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0.00 0.00 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1 โครงการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  13,721.00  773,624.50 

2 โครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.ประเทศไทย) 

0.00  54,600.00 

3 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
(To be number one) ชุมชนตำบลคลองหา 

0.00  245,000.00 

4 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

0.00 417,300.00 

  รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,721.00 1,490,524.50 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ท่ี โครงการ กอหนีผู้กพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
เบิกจาย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 

แผนงานการศึกษา 
  รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0.00 0.00 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 6  ท้ังส้ิน 13,721.00 1,490,524.50 

 
1.4 ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงาน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
ท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด  KPI 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล  หมูท่ี 13 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2563 และขยายระยะเวลาเบิกจาย) 

ระบบประปาบาดาล 
จำนวน  1  แหง 

2 โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ซอยคลองหาตะวันออก (แกวสมเด็จ)  หมูท่ี 4 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

จำนวนพ้ืนท่ีของถนน 

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ซอยคลองหาตะวันตก (ขันทาจีน)  หมูท่ี 10 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

จำนวนพ้ืนท่ีของถนน 

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ซอยคลองหาตะวันตก (ศรีชัย)  หมูท่ี 10 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

จำนวนพ้ืนท่ีของถนน 

5 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
ซอยพานิชยพัฒน  หมูท่ี 1 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

จำนวนพ้ืนท่ีของถนน 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยอุทยานิล1 หมูท่ี 16 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

จำนวนพ้ืนท่ีของถนน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด  KPI 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ำ 
ซอยจอยชารัตน  หมูท่ี 13 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

จำนวนพ้ืนท่ีของถนน 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยคลองหาตะวันออก 29  หมูท่ี 8 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

จำนวนพ้ืนท่ีของถนน 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบคลองระบายน้ำท่ี 5  หมูท่ี 12-13 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

จำนวนพ้ืนท่ีของถนน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
ท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด  KPI 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสำคัญ ตั้งจุดบริการประชาชน 
อยางนอยปละ  2  ครั้ง 

2 โครงการแกไขปญหาภัยแลงและจัดหาแหลงน้ำใหแกเกษตรกร 
(โอนเพ่ิมตั้งจายรายการใหม) 

จำนวนพ้ืนท่ีท่ีขุดลอก 
และจำนวนจุดตั้งเครื่องสูบน้ำ 

แผนงานการศึกษา 

1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   จำนวนนักเรียน 
ท่ีไดรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนคลองหา (พฤกษชัฎราชฎรบำรุง) 

2 เงินอุดหนนุสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   จำนวนนักเรียน 
ท่ีไดรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 

3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   จำนวนนักเรียน 
ท่ีไดรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนบางชวดอนุสรณ 

4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน   จำนวนนักเรียน 
ท่ีไดรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด  KPI 

5 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.คลองหา  

จำนวน  3  แหง 
6 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลคลองหา 

(คาจางบุคลากรทางการศึกษา) 
คาจางบุคลากรทางการศึกษา 

ในเขตตำบลคลองหา 
7 อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน (สพฐ.)  
(วัสดุงานบานงานครัว) 

จำนวนนักเรียนท่ีไดรับประทาน
อาหารกลางวัน 

8 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 
สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

เด็กนักเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนตำบลคลองหา 
จำนวน  3  ศูนย 

แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ  
และโรคระบาดท่ีพบบอย 

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ 
และโรคระบาดท่ีพบบอย 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

1 โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ 
(เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ) 

จายเบี้ยยังชีพ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

2 โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 
(เบี้ยยังชีพความพิการ) 

จายเบี้ยยังชีพ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

3 โครงการสนับสนุนการจดัสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
(เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) 

จายเบี้ยยังชีพ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การบำรุงรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอม 
ไมมีการดำเนินงาน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด  KPI 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1 โครงการสงเสริมกิจกรรมเพ่ือเปนการพิทักษรักษาไว 

ซ่ึงชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  อันเปนท่ียึดเหนี่ยว 
และเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ 

อยางนอย 1 กิจกรรม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมเศรษฐกิจ 
ไมมีการดำเนินงาน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ 

 
ท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด  KPI 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1 โครงการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา จำนวน  16  หมูบาน 

2 โครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.ประเทศไทย) 

ฝกอบรม 
ปละ 1 รุน 

3 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(To be number one)  ชุมชนตำบลคลองหา 

จัดกิจกรรม 
ปละ 1 กิจกรรม 

4 
 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(กันเงิน ปงบประมาณ 2564) 

ระบบแผนท่ีภาษีพรอมอุปกรณ 

 
 
1.5 ปญหาและอุปสรรคการดำเนนิงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 

ปญหาและอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผานมา 
1. งบประมาณไมเพียงพอกับปญหาและความตองการของประชาชน 
2. มีการแพรระบาดของยาเสพติดในประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  และประชาชนไมใหความรวมมือ   

ในการแจงเบาะแสผูคาและผูเสพ 
3. การยายทะเบียนบานเขา-ออกจากพ้ืนท่ีของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตาง ๆ ไมแจงใหเจาหนาท่ี

รับผิดชอบทราบ 
4. การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินมีโครงการ/แผนงาน  เปนจำนวนมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับ

งบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลคลองหาท่ีมีอยูอยางจำกัด  สงผลใหรอยละของความสำเร็จตาม
แผนพัฒนาอยูในเกณฑท่ีต่ำ  และสัดสวนของโครงการพัฒนา  ยังคงเนนดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนสวนใหญ 

แนวทางการแกไข 
1. ประสานแผน  เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/โครงการ  จากหนวยงานอ่ืน 
2. จัดอบรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อยางตอเนื่อง 
3. ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานท่ีมาแสดงตนของรับเงินสวัสดิการใหถูกตอง 
4. การกำหนดโครงการ/แผนงาน  ในแผนพัฒนาแตละปควรคำนึงถึงความเรงดวน  ความเหมาะสม  

และความเปนไปได  มีผลใหรอยละความสำเร็จอยูในเกณฑท่ีสูงข้ึน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ    
๒0  ป  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  สอดคลองกับกลุมจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล (นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ)  และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปทุมธานี  ดังนี้ 

 

ความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนา 
องคการบริหาร 

สวนตำบลคลองหา 
อปท.ในเขต 

จังหวัดปทุมธาน ี
กลุมจังหวัด 

ภาคกลางปริมณฑล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาติ 
๒0 ป 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสงเสริมพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
สงเสรมิการพัฒนา
สาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบโลจสิติกสอยางเปน
ระบบพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม  อยางสมดลุ 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
การพัฒนาโครงสราง 
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส 
 

ยุทธศาสตรท่ี 9 
การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความ 
สามารถในการ
แขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสงเสริม 
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริมคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยของ
ประชาชนสูการเปนสังคมเมือง
นาอยู  รองรับการเติบโตของ
กรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนา 
และเสรมิสราง
ศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางโอกาส
ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การบำรงุรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การบำรุงรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบโลจสิติกสอยางเปน
ระบบพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม  อยางสมดลุ 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการพัฒนา 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความ 
สามารถในการ
แขงขัน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
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ความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนา 
องคการบริหาร 

สวนตำบลคลองหา 
อปท.ในเขต 

จังหวัดปทุมธาน ี
กลุมจังหวัด 

ภาคกลางปริมณฑล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาติ 
๒0 ป 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณ ี
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
พัฒนาการทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การเสริมสราง 
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการพัฒนา 
อยางยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเสริมสราง 
ความมั่นคงแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนา 
และเสรมิสราง
ศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางโอกาส
ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การสงเสริม 
การเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การสงเสริมการ
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
เพ่ิมความสามารถในการผลิต
และศักยภาพของคนทำงาน 
และผูประกอบการ SMEs  
ท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม  และบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันได 
อยางยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 9 
การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความ 
สามารถในการ
แขงขัน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางโอกาส
ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาดาน 
การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาดาน 
การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
แ ล ะ ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
ประชาชนสูการเปนสังคมเมือง
นาอยู  รองรับการเติบโตของ
กรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
การสงเสริม 
การทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
การสงเสริม 
การทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
พัฒนาการทองเท่ียว 
เชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันได 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความ 
สามารถในการ
แขงขัน 
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ  2565 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีมีการดำเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 9 21,163,000.00 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 21,163,000.00 
 - แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 14 16,518,739.48 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0.00 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 45,799.48 
 - แผนงานการศึกษา 8 6,350,740.00 
 - แผนงานสาธารณสุข 1 127,000.00 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห 3 9,995,200.00 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบำรุงรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 0 0.00 

 - แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 

 - แผนงานการเกษตร 0 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

1 16,175.00 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 16,175.00 

 - แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 0 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมเศรษฐกิจ 0 0.00 

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0.00 

 - แผนงานการเกษตร 0 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ 4 1,504,245.50 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 1,504,245.50 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0.00 
 - แผนงานการศึกษา 0 0.00 
 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0.00 
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0.00 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมการทองเท่ียว 0 0.00 

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0.00 

รวม 28 39,202,159.98 
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง  และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา               

และแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทองถ่ิน    

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดำเนินการตามแผนดำเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลอง

กับพันธกิจ  ซ่ึงสามารถนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดหรือไม  และโครงการ

พัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

การติดตาม (Monitoring)  การติดตามนั้นจะทำให เราทราบไดวาขณะนี้ ได มีการปฏิบัติ           

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินถึงระยะใดแลว  ซ่ึงเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องในการติดตามได           

เชน  Gant Chart  ท่ีจะทำใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน             

มีการดำเนินการชวงใด  ตรงกำหนดระยะเวลาท่ีกำหนดไวหรือไม  แผนดำเนินงานก็จะเปนเครื่องมือสำคัญ   

ในการติดตามผลการดำเนินงาน 

การประเมินผล (Evaluation)  การประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จำเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน 

(Standard criteria)  และตัวชี้วัด (indicators)  เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน     

เปนระบบ  มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ  โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสำคัญใน  2  ระดับ  คือเกณฑการประเมิน

หนวยงาน  และเกณฑการประเมินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบท้ังจุดเดน  หรือจุดดอยของงาน/

โครงการอยางมีระบบ  แลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขงาน/โครงการนั้น  เพ่ือการดำเนินการตอไปหรือยุติ 

การดำเนินงานโครงการนั้น  วิธีการติดตามและประเมินผล  เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล

โครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบวาการดำเนินกิจกรรม/

โครงการ  อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไวหรือไมและผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ     

บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม  โดยการติดตามเปนการตรวจสอบระหวางการดำเนินการกิจกรรม        

ตามแผนงาน/โครงการในขณะท่ีทำการประเมินผลเปนการตรวจสอบท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดำเนินโครงการเสร็จแลว

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุม         

เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินและประเมินผลโครงการ

พัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้ 

๑.1 การกำหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     

อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้ 

1. ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกำหนด 

๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหนวยงาน  

๓. ความกาวหนากิจกรรมท่ีกำหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring) 

๔. ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชโดยมีการ

ประเมินประสิทธิภาพ 

๕. ประสิทธิผล เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ 
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6. ผลลัพธและผลผลิต  เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทำกิจกรรมท่ีมีตอ

กลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการและการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม  

๗. การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด  คณะกรรมการติดตาม    

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  อาจนำแนวทางท้ังหมดท่ีกำหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทาง    

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินก็ได  โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลอง    

และสามารถวัดความสำเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ      

จะพิจารณา 

1.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา    

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาอาจกำหนดแนวทางดังนี้ 

๑. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  

๒. การประเมินผลโครงการหรอืการประเมิน  

๓. การประเมินผลกระทบ 

ข้ันตอนท่ี ๒  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการติดตาม  

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด   โดยสามารถติดตาม            

และประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี ๓  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการติดตาม

และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการกำหนด  โดยสามารถ

ติดตามและประเมินผล  ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ  

ข้ันตอนท่ี ๔   รายงานผลและเสนอความเห็นจึงไดจากการติดตามและประเมินผล   

แผนพัฒนาทองถ่ิน  และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมประกาศผลการติดตาม   

และประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี ๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็น   

หรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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2.4 กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการฯ  ไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใช ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน       

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองหา  โดยการใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณมีแบบสอบถาม 
 

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
1. แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ           

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  ลว  15  พฤษภาคม  2562  

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
2. แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931  ลว  15  พฤษภาคม  2562  

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
3. เกณฑการประเมินตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดานท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ขอ 2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการนำโครงการการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

โดยตรงในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ป ๒๕๖5  มาจัดทำเปนงบประมาณรายจาย  (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
ขอ 4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

(รายละเอียดตามภาคผนวก) 
4. เคาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0810.3/ว6732  
ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของ       
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

5 . แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา
(รายละเอียดตามภาคผนวก) 
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สวนท่ี 3 
 

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
เกณฑท่ีไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินของ อปท. 
คิดเปนรอยละ  89  (100 คะแนน) 

1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการประเมินให  18  คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 

1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
คณะกรรมการประเมินให  16  คะแนน จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน 

1.4 ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการประเมินให  55  คะแนน จากคะแนนเต็ม  60  คะแนน 

 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม ท่ีได 
1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 18 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 16 
3 ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 60 55 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา (10) (9) 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปทุมธาน ี (10) (9) 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธาน ี (10) (9) 
 3.4 วิสัยทัศน (5) (5) 
 3.5 กลยุทธ (5) (5) 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) (4) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) (4) 
 3.8 แผนงาน (5) (5) 
 3.9 ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (5) 
 รวมคะแนน 100 89 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
เกณฑท่ีไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินของ อปท. 
คิดเปนรอยละ  87  (100 คะแนน) 

2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
คณะกรรมการประเมินให  9  คะแนน จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน 

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 
คณะกรรมการประเมินให  9  คะแนน จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน 

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการประเมินให  9  คะแนน จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน 

2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
คณะกรรมการประเมินให  9  คะแนน จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน 

2.6 โครงการพัฒนา 
คณะกรรมการประเมินให  51  คะแนน จากคะแนนเต็ม  60  คะแนน 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม ท่ีได 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 9 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 9 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 51 

 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) (4) 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู 
การตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

(5) (4) 

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) (4) 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(5) (4) 

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) (4) 
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) (4) 
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) (4) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4) 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

(5) (4) 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) (5) 
รวมคะแนน 100 87 



42 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

(เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณท่ีดำเนินการจริงในแตละป) 
องคการบริหารสวนตำบลคลองหาดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี ้

  เปรยีบเทียบจำนวนโครงการ  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 (ไตรมาสท่ี 2) 
  โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน     1,072     โครงการ 
  โครงการตามขอบัญญัติ  จำนวน          91     โครงการ 

- คิดเปนรอยละ    8.49  ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
91 x 100  =  8.49 
 1,072 

     โครงการท่ีดำเนินการ   จำนวน          28     โครงการ 
- คิดเปนรอยละ    2.61  ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

28 x 100  =  2.61 
  1,072 

- คิดเปนรอยละ  30.77  ของโครงการตามขอบัญญัติ 
28 x 100  =  30.77 
    91 

 
  เปรยีบเทียบจำนวนงบประมาณ  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 (ไตรมาสท่ี 2) 

  งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน   1,773,557,630   บาท 
  งบประมาณตามขอบัญญัติ  จำนวน        95,768,832   บาท 

- คิดเปนรอยละ    5.40  ของงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
95,768,832  x 100  =  5.40 
   1,773,557,630 

     งบประมาณท่ีดำเนินการ  จำนวน   39,202,159.98   บาท 
- คิดเปนรอยละ    2.21  ของงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

39,202,159.98 x 100  =  2.21 
   1,773,557,630 

- คิดเปนรอยละ  40.93  ของงบประมาณตามขอบัญญัติ 
39,202,159.98 x 100  =  40.93 
        95,768,832 
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4. การวเิคราะหเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

ลักษณะของแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  มีลักษณะดังนี้ 
สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของผูรับบริการ   

เพ่ือบอกถึงปญหา  ขอเสนอแนะ  และความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
เกณฑเทียบระดับความพึงพอใจของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ 

แบบสอบถามสวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามสวนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยในแตละขอจะมี  5  คำตอบและมีการกำหนดน้ำหนักคะแนนในแตละขอ
เปน  5  ระดับ  ดังนี้ 
ระดับ  5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับ  4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ระดับ  3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
ระดับ  1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

แบบสอบถามสวนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของผูรับบริการ   
เพ่ือบอกถึงปญหา  ขอเสนอแนะ  และความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลคลองหา      

ท่ีมารับบริการ  ณ  องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  จำนวน  25  คน 
การแปลผลระดับความพึงพอใจ 

    ชวงคะแนนเฉล่ีย   ความหมาย 
4.21-5.00  คะแนน  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41-4.20  คะแนน  ระดับความพึงพอใจมาก 
2.61-3.40  คะแนน  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.80-2.60  คะแนน  ระดับความพึงพอใจนอย 
1.00-1.80  คะแนน  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม/สมัภาษณ 
 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงจำนวน  และรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน รอยละ 
ชาย 7 28 

หญิง 18 72 

เพศทางเลือก 0 0 

รวม 25 100 
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ตารางท่ี 2  ตารางแสดงจำนวน  และรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามอายุ 
 

อายุ จำนวน รอยละ 
ต่ำกวา 20 ป 0 0 

ระหวาง 20 - 30 ป 5 20 

ระหวาง 31 - 40 ป 3 12 

ระหวาง 41 - 50 ป 7 28 

ระหวาง 51 - 60 ป 6 24 

มากกวา 60 ป 4 16 

รวม 25 100 

 
ตารางท่ี 3  ตารางแสดงจำนวน  และรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน รอยละ 
ประถมศึกษา 2 8 

มัธยมศึกษา/เทียบเทา 8 32 

อนุปริญญา/เทียบเทา 1 4 

ปริญญาตรี 9 36 

ปริญญาโท 5 20 

ปริญญาเอก 0 0 

รวม 25 100 

 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงจำนวน  และรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามอาชีพหลัก 
 

อาชีพหลัก จำนวน รอยละ 
นักเรียน นักศึกษา 0 0 

รับราชการ/ขาราชการบำนาญ 8 32 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 4 16 

รับจาง 6 24 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 6 24 

เกษตรกร 0 0 

อ่ืนๆ  วางงาน 1 4 

รวม 25 100 
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4.2 ความพึงพอใจตอการดำเนินงาน 
 

ตารางท่ี 5  ตารางแสดงจำนวน (ความถี่)  คารอยละ  และคาเฉล่ียของของระดับความพึงพอใจ 
 

หัวขอแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

5 
(%) 

มาก 
4 

(%) 

ปานกลาง 
3 

(%) 

นอย 
2 

(%) 

นอยท่ีสุด 
1 

(%) 

คาเฉลี่ย 

X 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชน 
มสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

10 12 3 0 0 4.28 มากท่ีสุด 

2) มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 

10 8 7 0 0 4.12 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชน 
แสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

9 13 3 0 0 4.24 มากท่ีสุด 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

12 9 4 0 0 4.32 มากท่ีสุด 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

13 7 5 0 0 4.32 มากท่ีสุด 

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลา 
ท่ีกำหนด 

10 9 6 0 0 4.16 มาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

11 9 5 0 0 4.24 มากท่ีสุด 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับ 
จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

12 7 6 0 0 4.24 มากท่ีสุด 

รวม 4.24 มากท่ีสุด 

 
4.3 แผนการดำเนินงาน 
องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร  

สวนตำบลคลองหา  และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนคลองหา  ไดจัดทําแผนดําเนินงาน        
ประจําป  พ.ศ. 25๖5  ตามรูปแบบท่ีกําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุดท่ี  มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐  
ลงวันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖5  ขององคการบริหาร
สวนตำบลคลองหา  และเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ  ท่ีไดรับการอนุมัติ         
ใหดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖5  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  และมีการประสานงาน   
และบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืน ๆ  รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงานและโครงการ
ในแผนการดําเนินงาน  เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 
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5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน  
ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
รวมท้ังตำบล  และอำเภอ  เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวนตำบลนั้น  มีหมูบานบางสวนท่ีมีโครงการ    
บานจัดสรร  โครงการเคหะชุมชน (หมูบานเอ้ืออาทร)  ซ่ึงมีปฏสิัมพันธซ่ึงกันและกัน  กับสภาพแวดลอมภายใต
สังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน  การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  โดยผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมมีดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบ  

ตอทองถ่ิน  เชน  สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิด
การบูรณาการ (integration)  รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ     
การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้  เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดำเนินการและแกไขปญหา        
ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้ 

1.1  โอกาส  (O : Opportunity) 
-  มีการสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงาน/โครงการตาม

แนวทางยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และมีการถายโอนงบประมาณใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอยางตอเนื่องทุกปตามแผนการถายโอนภารกิจ 

-  มีเสนทางคมนาคมสายหลัก  สายรอง  สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชน 
-  พ้ืนท่ีใกลเคียงมีสถาบันทางการศึกษารองรับจำนวนเด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ  และมี

โรงพยาบาลรองรับผูปวยไดอยางเพียงพอ 
  -  แนวนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

1.2  ขอจำกัด  (T : Threat) 
  -  ไมมีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีจะดำเนินการจัดทำสวนสาธารณะและนันทนาการ 

-  ไมมีพ้ืนท่ีสำหรับรองรับปญหาดานขยะมูลฝอยและครุภัณฑยงัไมเพียงพอ 
-  ไมสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงทองท่ีไดมากกวาเดิมเพราะพ้ืนท่ีจำกัดและมีสถานท่ีราชการ

ประกอบกับเปนท่ีอยูอาศัยของชุมชน 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน  ปจจัยใด    

เปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค            
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน         
โดยคณะกรรมการไดดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดยวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตาม       
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และขอจำกัด  ซ่ึงมีรายละเอียด       
ผลการวิเคราะหดังนี ้

จุดแข็ง  (S : Strength) 
  -  อบต. มีรายไดจากการจัดเก็บเอง 
  -  มีบคุลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

-  มีการประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการอ่ืน 
ในการสนับสนุนบุคลากร  สถานท่ี  และเครื่องมือ  ในการจัดบริการสาธารณะ 
ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

  -  มีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เชื่อมตอขอมูลไดรวดเร็ว 
จุดออน  (W : Weakness) 

  -  การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินยังมีลักษณะเบาบาง 
  -  ความสมัครสมานสามัคคีมีลักษณะเบาบาง  เกิดความแบงแยกเฉพาะกลุม 

-  รายไดท่ีจัดเก็บเองและท่ีไดรับงบประมาณจัดสรรไมเพียงพอตอการใหบริการสาธารณะ 
และหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน 

  -  เครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานยังไมเพียงพอในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
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สวนท่ี  ๔ 
 

สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
(จำนวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการท่ีนำไปปฏิบัติ) 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูในแผน 
จำนวนโครงการ

ท่ีไดปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 815 9 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 111 14 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 38 0 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภมิูปญญาทองถ่ิน 

12 1 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมเศรษฐกิจ 38 0 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการ 56 4 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสรมิการทองเท่ียว 2 0 

รวมท้ังหมด 1,072 28 

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เชงิปริมาณ 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหาดำเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี ้
  เปรยีบเทียบจำนวนโครงการ  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 (ไตรมาสท่ี 2) 

  โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน     1,072     โครงการ 
  โครงการตามขอบัญญัติ  จำนวน          91     โครงการ 

- คิดเปนรอยละ    8.49  ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
91 x 100  =  8.49 
 1,072 

     โครงการท่ีดำเนินการ   จำนวน          28     โครงการ 
- คิดเปนรอยละ    2.61  ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

28 x 100  =  2.61 
  1,072 

- คิดเปนรอยละ  30.77  ของโครงการตามขอบัญญัติ 
28 x 100  =  30.77 
    91 
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  เปรยีบเทียบจำนวนงบประมาณ  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 (ไตรมาสท่ี 2) 

  งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน   1,773,557,630   บาท 
  งบประมาณตามขอบัญญัติ  จำนวน        95,768,832   บาท 

- คิดเปนรอยละ    5.40  ของงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
95,768,832  x 100  =  5.40 
   1,773,557,630 

     งบประมาณท่ีดำเนินการ  จำนวน   39,202,159.98   บาท 
- คิดเปนรอยละ    2.21  ของงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

39,202,159.98 x 100  =  2.21 
   1,773,557,630 

- คิดเปนรอยละ  40.93  ของงบประมาณตามขอบัญญัติ 
39,202,159.98 x 100  =  40.93 
        95,768,832 

 
ตารางท่ี 5  ตารางแสดงจำนวน (ความถี่)  คารอยละ  และคาเฉล่ียของของระดับความพึงพอใจ 
 

หัวขอแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

5 
(%) 

มาก 
4 

(%) 

ปานกลาง 
3 

(%) 

นอย 
2 

(%) 

นอยท่ีสุด 
1 

(%) 

คาเฉลี่ย 

X 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชน 
มสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

10 12 3 0 0 4.28 มากท่ีสุด 

2) มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 

10 8 7 0 0 4.12 มาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชน 
แสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

9 13 3 0 0 4.24 มากท่ีสุด 

4) มกีารรายงานผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

12 9 4 0 0 4.32 มากท่ีสุด 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

13 7 5 0 0 4.32 มากท่ีสุด 

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลา 
ท่ีกำหนด 

10 9 6 0 0 4.16 มาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

11 9 5 0 0 4.24 มากท่ีสุด 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับ 
จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

12 7 6 0 0 4.24 มากท่ีสุด 

รวม 4.24 มากท่ีสุด 
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1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย 
  โครงการตามขอบัญญัติ  จำนวน          91     โครงการ 

     โครงการท่ีดำเนินการ   จำนวน          28     โครงการ 
- คิดเปนรอยละ  30.77  ของโครงการตามขอบัญญัติ 

28 x 100  =  30.77 
    91 

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน     1,072     โครงการ 

     โครงการท่ีดำเนินการ   จำนวน          28     โครงการ 
- คิดเปนรอยละ  2.61  ของโครงการตามขอบัญญัติ 

28 x 100  =  2.61 
  1,072 

1.5 ผลสำเร็จท่ีวัดได 
  เปรยีบเทียบจำนวนโครงการ  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 (ไตรมาสท่ี 2) 

  โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน     1,072     โครงการ 
  โครงการตามขอบัญญัติ  จำนวน          91     โครงการ 

- คิดเปนรอยละ    8.49  ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
91 x 100  =  8.49 
 1,072 

     โครงการท่ีดำเนินการ   จำนวน          28     โครงการ 
- คิดเปนรอยละ    2.61  ของโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

28 x 100  =  2.61 
  1,072 

- คิดเปนรอยละ  30.77  ของโครงการตามขอบัญญัติ 
28 x 100  =  30.77 
    91 

  เปรยีบเทียบจำนวนงบประมาณ  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 (ไตรมาสท่ี 2) 
  งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน   1,773,557,630   บาท 
  งบประมาณตามขอบัญญัติ  จำนวน        95,768,832   บาท 

- คิดเปนรอยละ    5.40  ของงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
95,768,832  x 100  =  5.40 
   1,773,557,630 

     งบประมาณท่ีดำเนินการ  จำนวน   39,202,159.98   บาท 
- คิดเปนรอยละ    2.21  ของงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

39,202,159.98 x 100  =  2.21 
   1,773,557,630 

- คิดเปนรอยละ  40.93  ของงบประมาณตามขอบัญญัติ 
39,202,159.98 x 100  =  40.93 
        95,768,832 
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2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
1. จากการพัฒนาทองถ่ิน  รวมท้ังการขยายตัวของชุมชน  การเพ่ิมข้ึนของสิ่งปลูกสราง  การกอสราง

อาคารบานเรือนและหมูบานจัดสรรตางๆ  ท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเปนจำนวนมาก  สงผลใหเกิดปญหา
ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  การระบายน้ำ  การบำบัดน้ำเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ      
รวมท้ังการเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตางๆ  ท่ีจะสงผลกระทบ         
ในอนาคต 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ท่ีไดมาเสนอปญหา
และความตองการ  แตผลการดำเนินงานบางโครงการไมไดนำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  เนื่องจาก
ขอจำกัดของระเบียบกฎหมาย  และงบประมาณท่ีมีอยางจำกัด  จึงไมสามารถตอบสนองความตองการ      
ของประชาชนไดทุกโครงการ 

3. ประชาชนบางสวนไมเห็นความสำคัญดานการศึกษาของบุตรหลาน 
4. สภาพเศรษฐกิจท่ีผันผวน  นำไปสูอัตราการวางงานของประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. ประชาชนบางสวนขาดความรูความเขาใจ  และความสามารถในการปองกันโรคและดูแลสุขภาพ

ของตนเองและครอบครัว 
6. การเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมปจจุบันลดลง  ประชาชนและเยาวชนบางสวนไมเห็น

ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเทาท่ีควร  ไมยึดม่ันในคุณธรรม  และไมประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม     
ทำใหสังคมมีปญหา  มีความเจริญทางดานวัตถุแตมีความเสื่อมโทรมทางจติใจ 

7. ประชาชนมีความตองการเรื่องการบริการดานสวัสดิการทางสงัคมท่ีมากข้ึน 
8. ความรุนแรงของการแพรระบาดเรื่องยาเสพติดเปนปญหาสำคัญท่ีไมอาจถูกมองขาม 

 
2.2 ขอสังเกต 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนท่ีในตำบลคลองหา  เนื่องดวยความสะดวกในการเขาถึงและ
ราคาท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึน  เปนเหตุใหมีการขายท่ีดินทำกินและทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ดังนั้น      
เม่ือมีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  สงผลใหการใชประโยชนท่ีดินเปลี่ยนแปลงไปจาก
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมกลายมาเปนพ้ืนท่ี  ประเภทท่ีอยูอาศัย  และสถานประกอบการตาง ๆ เพ่ิมข้ึน  จากชุมชนวิถีเกษตร
ไปสูชุมชนเมือง  สงผลใหวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป  และทัศนียภาพท่ียังคงเปนเอกลักษณมาตั้งแตอดีตก็เริ่มจาง
หายไป 

 
2.3 ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวางระบบสาธารณูปโภคตางๆ  รวมถึงระบบการระบายน้ำ  การบำบัดน้ำเสียกอนปลอย
ลงสูแหลงนำ้ธรรมชาติ  และมีระบบการบริหารการจัดเก็บและการกำจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ  เปนตน 

2. ควรแจงใหประชาชนทราบถึงการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินตองคำนึงถึงสถานะการคลัง           
และศักยภาพ  อำนาจ  หนาท่ี  ขององคการบริหารสวนตำบล  ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะบรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

3. ควรใหความสำคัญกับปรับปรุงคุณภาพของประชากร  โดยการเรงขยายคุณภาพการศึกษา        
ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยยกระดับชีวิตและความเปนอยูของประชากรใหสูงข้ึน  เพราะการขาดการศึกษา
เปนการตัดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ขาดสุขภาพอนามัยท่ีดี  ปญหาตาง ๆ จะเกิดข้ึนตามมา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไตรมาสที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

4 . ควรพัฒนาดานการประกอบอาชีพ  เพราะการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)           
ทำใหระบบเศรษฐกิจผันผวน  อัตราการวางงานสูงข้ึน  ประชาชนตองปรับตัวในการดำรงชีวิต 

5. ควรสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจและสามารถในการปองกันโรคตาง ๆ  และดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ควรพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับประชาชน  เพราะในอนาคตตำบลคลองหาจะพัฒนา
เขาสูสังคมเมือง  ประชากรในสังคมมักมีปญหาทางดานคุณธรรมและจริยธรรมตามไปดวย  นอกจากนี้
องคประกอบของประชากรอาจข้ึนอยูกับองคประกอบอ่ืน ๆ  คือ  การศึกษา  อาชีพ  และสุขภาพอนามัย 

7. ควรสงเสริมการบริการดานสวัสดิการสังคมอยางเพียงพอกับการดำรงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจ 
8. ควรสงเสริมโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง 
 

2.4 ผลจากการพัฒนา 
เปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดมีการกำหนดกรอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยยึดหลักการพัฒนาท่ีตอบสนอง  สอดคลอง  และเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ปทุมธานี  และนโยบายของกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืน  ท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาในระดับประเทศ  
รวมท้ังสอดคลองกับอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว  ในพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และแนวทางและหลักเกณฑ
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและศักยภาพ       
ของจังหวัด  และตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
2.5 ผลสรุปภาพรวม 

องคการบริหารสวนตำบลคลองห า   ไดกำหนดวิสัยทัศน เพ่ือเปนสภาพการณ ใน อุดมคติ                  
ซ่ึงเปนจุดมุงหมายและความคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตขางหนา  ดังนี้  “ประชาชนอยูดีมีสุข
ถวนหนา  ชุมชนคลองหาพัฒนาอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน” 

 

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีนโยบายในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี  
เพ่ือนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  มีการดำเนินโครงการภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนา  7  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การสงเสริมการเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การสงเสริมการทองเท่ียว 

 


