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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
เร่ือง  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

*************************** 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2548  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ้ 12 “(3) ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและ
ประเมินแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนั  
นบัแต่วนัท่ีรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าว  และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  
โดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี” 
  ในการน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นไปตามระเบียบดงักล่าวฯ  เรียบร้อย
แลว้  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ใหท้ราบโดยทัว่กนั 
      

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   13   เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

      ( นายสีทดั   ดวงศรี ) 
           นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ้ 12 “(3) ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและประเมิน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนั  นบัแต่วนัท่ี
รายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าว  และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี” 
 ดงันั้น เพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ้ 12 (3) องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อใหผู้บ้ริหารไดด้ าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
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สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที ่1 บทน า 2 

1.ความส าคญัของการติดตามและประเมินผล  
2.วตัถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
4.เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล  
5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ส่วนที ่2 การติดตามและประเมินผล 10 
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล 19 
1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อการสอดคลอ้ง 
   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอ้ง 
   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
3.การวเิคราะห์เชิงปริมาณ  
4.การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ  
5.สรุปผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล  

ส่วนที ่4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 49 
1.สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินในภาพรวม  
2.ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินในอนาคต  

ภาคผนวก 
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ส่วนที ่1  บทน า 
--------------------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกนั แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั และเม่ือน าแนวคิดและหลกัการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกนัอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผูบ้ริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  
พนกังานส่วนต าบล  และพนกังานจา้ง  สามารถก ากบัดูแล ทบทวน และพฒันางาน พฒันาทอ้งถ่ินตามแผนงาน โครงการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก
สนวนจึงเป็นการติดตามผลท่ีใหค้วามส าคญั ดงัน้ี 
  1. ผลการปฏิบติังานของผูรั้บผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใชปั้จจยัหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนตรวจสอบ
ดูวา่แผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาไดรั้บปัจจยัหรือทรัพยากรทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไวห้รือไม่อยา่งไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบา้ง ทั้งในดา้นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  4. ความส าคญัของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนวา่ด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพฒันาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ปลดั/รองปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวน    หวัหนา้ส านกั/ผูอ้  านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน สภาพ
พื้นท่ีและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพฒันาให้เกิดความสอดคลอ้งกบัสภาพพื้น
แวดลอ้มในสังคมภายใตค้วามตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลโคกสนวน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพฒันาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแขง็ก็ตอ้งเร่งรีบด าเนินการและจะตอ้งมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และเม่ือ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะตอ้งตั้งรับใหม้ัน่ รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและตั้งมัน่อยา่งสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
ส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ่อนตอ้งหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได ้ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนตั้งรับ
ให้มัน่เพื่อรอโอกาสและสุดทา้ยเม่ือมีโอกาสก็จะตอ้งใชพ้นัธมิตรหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์ารบริหารส่วนต าบล
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โคกสนวนใหเ้กิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกคน้พบเพื่อใหเ้กิดการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึง
ส่งผลใหเ้กิดกระบวนการพฒันาอยา่งเขม้แขง็และมีความย ัง่ยนื เป็นไปตามเป้าหมายประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งดียิง่ 
 
2. วตัถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินมุ่งคน้หาแผนงาน โครงการท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้วา่ส่ิง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวา่งด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พฒันาทอ้งนั้นวา่มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดด้ าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงไดก้ าหนดเป็นวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
  1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนซ่ึงจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความกา้วหนา้การด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพฒันาทอ้งถ่ินตามภารกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้
  3. เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอ้บกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจ่้ายงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
  5. เพื่อสร้างความรับผดิชอบของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ปลดั/รองปลดั   ผูบ้ริหารระดบัส านกั/กองทุกระดบั
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนท่ีจะตอ้งผลกัดนัให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคก์บัใหเ้กิดประโยชน์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ประชาชนในต าบลโคก
สนวน  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดัร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านกั/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน พ.ศ. 
2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ้ 11 ขอ้ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของขอ้ 28 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย การจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกก็
ได”้ ขอ้ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของขอ้ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 “(3) ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและ
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ประเมินแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนั  นบัแต่วนัท่ี
รายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าว  และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่งนอ้ย
ปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี” 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้ นตอนที่  1  แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 28 ดงัน้ี   
ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินประกอบดว้ย  
1)  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
4)  หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน       
5)  ผูท้รงคุณวฒิุท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนท าหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ้ 28 ใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้  
 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 29 (1)   

 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี 
3 พ.ศ. 2561  

 

  ขั้นตอนที ่4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง
ไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน 
และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ้ 12 (3)   

  



5 
 

                                                 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา

ท้องถิน่ 

ขั้นตอนที่ ๕ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมกนัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าวและตอ้งปิด
ประกาศโดยเปิดเผย   ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ้ 13 (5) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
   
 
 
4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นส่ิงของ วสัดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควธีิการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนใช้ในการเก็บขอ้มูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือ
และเทคนิควธีิการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินไดคิ้ดสร้างไวเ้พื่อใชใ้นการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวดัทศันคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวธีิการ เป็นตน้ และหรือโดยการสร้างเคร่ืองการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)แบบสัมภาษณ์(Interview)และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นตน้  โดยอาศยัสภาพพื้นท่ีทัว่ไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวนันับแต่วนัทีผู้่บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนั โดยอย่างน้อยปีหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
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ต าบลโคกสนวนรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียในทอ้งถ่ินรวมทั้งเกณฑม์าตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีไดก้  าหนดข้ึนหรือการน าไป
ทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินไปใช้ในการ
ปฏิบติังานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้มูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดงัน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกคร่ึงปี  และสรุปภาพรวมของคร่ึงปีท่ีผา่นมา 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวน  เสนอสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีไดก้  าหนดข้ึนมีความสอดคลอ้งและน าไปก าหนดเป็นวสิัยทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดว้ยคน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบติังานตามศกัยภาพโดยน าเคร่ืองมือท่ีมีอยูจ่ริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวนมาปฏิบติังาน 
  1.4 ความกา้วหนา้ (Progress) กรอบของความกา้วหนา้แผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวดัจากรายการท่ี
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วดัไดจ้ากช่องปีงบประมาณและท่ีผา่นมา โครงการท่ีต่อเน่ืองจากปีงบประมาณท่ีผา่นมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพนัธ์กนัระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนซ่ึง
สามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ  านวน ระยะเวลา เป็นตน้ 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวดัไดใ้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวดัไดเ้ฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวดัเป็นความ
พึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นตน้ 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนทั้งในระดบัหมู่บา้นและระดบัต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจงัหวดัดว้ย เพราะว่ามีความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ในเชิงการพฒันาทอ้งถ่ินแบบองค์รวมของ
จงัหวดัเดียวกนั  
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  2.  ระเบียบ วธีิในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน
ก าหนดระเบียบ วธีิในการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคป์ระกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  
    1) ผูเ้ขา้ร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เคร่ืองมือ  
    3) กรรมวธีิหรือวธีิการต่าง ๆ 
  2.2 วธีิในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลไดอ้ยา่งตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผนัแปรของโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได ้
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากบนัทึกหรือทะเบียนท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ
จดัท าไวแ้ล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอ้งจดบนัทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวดั (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง 
เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ตอ้งการ ซ่ึงศึกษาไดโ้ดยวธีิการสังเกตและสามารถวดัได ้
  3.  ก าหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน
ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวดั (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะท าการทดสอบและวดัผล เพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบติังาน และแนวทางการวดั จะใช้
เคร่ืองมือใดในการทดสอบและการวดันั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. จะใชก้ารวดักวา้งยาวหนา้ เป็นตน้ 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยนัว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ผูไ้ด้รับผลกระทบมีความเก่ียวขอ้งและได้รับผลกระทบในระดบัใด  โดยทัว่ไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซ่ึงใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการ (informal interview) ซ่ึงคลา้ย ๆ กบัการพูดสนทนาอยา่งไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนใชก้ารสังเกตเพื่อเฝ้าดูวา่ก าลงัเกิดอะไรข้ึนกบัการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนมีการบนัทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
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ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขา้ไปใชชี้วิตร่วมกบั
ประชาชาชนในหมู่บา้น   มีกิจกรรมร่วมกนั (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ
การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บนัทึกลกัษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพนัธ์
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีน่ีหมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทศันคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความตอ้งการของประชาชนในต าบลโคกสนวน   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนจะมีการบนัทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีจะตอ้งใชเ้อกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันา ปัญหาความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหาหรือแนวทางการพฒันา ตลอดจนเป้าประสงค ์ค่าเป้าหมาย กล
ยทุธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วสิัยทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
           การติดตามและประเมินผลมีประโยชน ท่ีส าคญัคือ การน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาต่าง ๆ ระหวา่งด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใชส้ าหรับวางแผนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหวัขอ้ได ้ดงัน้ี 
  1. ไดท้ราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินและการด าเนินการตาม
โครงการ ซ่ึงจะท าใหว้ธีิการปฏิบติัด าเนินการไปแนวทางเดียวกนั  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพฒันาท้องถ่ินและการ
ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทนัท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใชท้รัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยดั คุม้ค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยดัเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัรายละเอียด ความตอ้งการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปจดัท าเป็นโครงการเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอ้มูลท่ีเป็นจริง ท าให้ไดรั้บความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวข้องกับการพฒันาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแกไ้ข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เน้ือหา 
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
  6. การวินิจฉยั สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ปลดั/รองปลดั ผูบ้ริหารระดบัส านกั/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนสามารถวินิจฉยั สั่งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพฒันาท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากน้ียงัสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ขและป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 
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  7. ท าใหภ้ารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนแต่ละคน แต่ละส านกั/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคลอ้งกนั ประสานการท างานให้เป็นองคร์วมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลกั มีความสอดคลอ้งและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรั้บการบริการประชาชนในเขตต าบลโคกสนวน  
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ส่วนที่ 2  การตดิตามและประเมินผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพฒันา ขององค์การรบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
  การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเช่ือมโยงปัจจุบนัและอนาคต เป็นการคาดการณ์ส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน การวางแผนจึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดโดยผ่านกระบวนการคิด
ก่อนท า   ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้า่การวางแผน คือความพยายามท่ีเป็นระบบเพื่อตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับอนาคตเพื่อใหบ้รรลุผลท่ีปรารถนา 
               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน จึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการวางแผนเพื่อใชเ้ป็นกรอบทิศทางใน
การพฒันาโดยก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ แผนพฒันาชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ซ่ึงเป็นแผนระดับชาติ   แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
แผนพฒันาจงัหวดับุรีรัมย ์

1.  วสัิยทัศน์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดคมคติซ่ึง
เป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวงัท่ีจะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขา้งหน้า   องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีปรับเป็นขนาดกลางมีประชากรส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูไ่ม่หนาแน่นและ
สงบสุข  ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลกัโดยใชแ้นวทางเกษตรอินทรีย ์  จึงไดก้ าหนดวสิัยทศัน์  ดงัน้ี 

“โคกสนวนน่าอยู่    เชิดชูวฒันธรรม   มีคุณภาพชีวติทีด่ี  เศรษฐกจิก้าวหน้า พฒันาสู่อาเซียน ” 

2.  พนัธกจิ (Mission)การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสวน  

1. ปรับปรุงและพฒันาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐานและเพียงพอต่อ 
ความตอ้งการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 

2. การสร้างระบบบริหารการจดัการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการวางแผน 

พฒันา การตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  
3. ปรับปรุงและพฒันาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ ์และพฒันาศิลปวฒันธรรมอนัดีงามและ ภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ิน  

4. การสร้างความเขม้แขง็ดา้นการพฒันาอาชีพทุกดา้น เพื่อใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมมีความมัน่คง  
5. การพฒันาศกัยภาพของประชาชนใหเ้ขม้แขง็และสามารถพึ่งตนเองได้  
6. บริการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดสภาวะแวดลอ้มท่ีดีและย ัง่ยนืโดยใชแ้นวทาง เกษตร
อินทรีย ์พฒันาและปรับภูมิทศัน์ใหส้วยงาม  

7. ปรับปรุงและส่งเสริมดา้นสาธารณะสุขมูลฐานและคุณภาพชีวติของประชาชนใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึง  
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8. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชนในเขตทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้แบบ ดา้นการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2559-
2561) เพื่อก าหนด แนวทางการขบัเคล่ือนดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตผา่นโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ท่ี เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน อนัจะนา ไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละ เป้าหมาย ของการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งแทจ้ริง  

3. เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ต าบลโคกสนวนมีดิน น ้า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเกษตร
คุณภาพ พื้นท่ีการเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน 
2. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวถีิชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานไดรั้บการพฒันาอยา่งรอบดา้นและทัว่ถึง 
3. พฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั และเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ใหก้บัประชาชน เพื่อสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ 
4. องคก์ารบริหารส่วนต าบลพฒันาการจดัการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรู้ใหไ้ดม้าตรฐานและมี
คุณภาพ 

4. จุดมุ่งหมายการพฒันาที่ยั่งยืน 
1) มีการด าเนินกิจกรรม  การอนุรักษ ์ ประเพณีวฒันธรรมในทอ้งถ่ินและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
2) ประชาชนในทอ้งถ่ินมีการศึกษา  นกัเรียนในเขต อบต. มีความรู้ดา้นเทคโนโลยทีางการเรียนการ

สอน 
3) ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีการประกอบอาชีพและรายไดพ้อเพียงกบัความ

เป็นอยู ่
4) ประชาชนผูด้อ้ยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและไดรั้บการสงเคราะห์อยา่งทัว่ถึง 
5) ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม 
6) มีทศันียภาพ ท่ีดีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อความร่มเยน็ 
7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นต่างๆ 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน   
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน า้ 
แนวทางการพฒันา 

 - การพฒันาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน และการผงัเมือง 
เป้าหมาย  
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขต อบต.โคกสนวนให้มีความสะดวกและมาตรฐาน  

เพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดา้นคมนาคมขนส่ง  ดา้นความ
สงบเรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชนดา้นเศรษฐกิจ  
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2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
แนวทางการพฒันา 
-  ส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพใหแ้ก่ประชาชนและกลุ่มเกษตร  
เป้าหมาย 
เพื่อสนบัสนุนเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทางเศรษฐกิจระดบับุคคล ครอบครัวและชุมชนทอ้งถ่ิน  

โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียแ์ละการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทกัษะใน
การพฒันาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซ่ึงเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรีย ์และการแปรรูปสินคา้เกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจและแกไ้ขปัญหาความยากจนของต าบลโคกสนวน 

   3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
แนวทางการพฒันา 
- การพฒันาส่งเสริมการศึกษา  การกีฬา  นนัทนาการ  ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 

และการท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมดา้นสวสัดิการของชุมชนแกไ้ขปัญหาสังคมและการบริการสาธารณะ 
- พฒันาศกัยภาพของชุมชนและบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจการขององคก์าร 

บริหารส่วนต าบล 
-  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและรักษาท่ีสาธารณะประโยชน์ 
เป้าหมาย 
เพื่อเสริมสร้างทกัษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามยั ด้าน

สวสัดิการและสังคม ดา้นกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

เพื่อสนบัสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ
และให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจงัหวดับุรีรัมย ์  ตามยุทธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู่ของจงัหวดัให้เป็นไป
ตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

 
2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2.1  เดือนตุลาคม 2561-31 กนัยายน 2562 
  2.1.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 
             การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน มีความสัมพนัธ์กับแผน
ยทุธศาสตร์ชาติ 20  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั ยุทธศาสตร์
การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์ไดแ้ก่ 
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1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  และแหล่งน ้ า  ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์จงัหวดับุรีรัมย ์ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 การท่องเท่ียวและกีฬา    สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดับุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารทรัพยากรน ้ า และดิน  
อนุรักษฟ้ื์นฟู ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ดา้น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน  สอดคลอ้งกนักบัยุทธศาสตร์
จงัหวดับุรีรัมย ์ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  และยงัสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบั
ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
การบูรณาการและการบริหารเครือข่ายในทุกภาคส่วน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบา้นเมืองน่าอยู่และการพฒันาคุณภาพชีวิต   ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม สอดคล้องกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้ า
ในสังคม   สอดคลอ้งกนักบัยุทธศาสตร์จงัหวดับุรีรัมย ์ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 1  บา้นเมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดี  
และยงัสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มความเขม้แขง็และศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการสาธารณะ   
  2.1.2  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  

1. วสัิยทศัน์ (Vision) 
 “โคกสนวนน่าอยู่    เชิดชูวฒันธรรม   มีคุณภาพชีวติทีด่ี  เศรษฐกจิก้าวหน้า พฒันาสู่อาเซียน ”   
2. ยุทธศาสตร์ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  และแหล่งน ้า 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบา้นเมืองน่าอยูแ่ละการพฒันาคุณภาพชีวติ 

           3. เป้าประสงค์ 
1. ต าบลโคกสนวนมีดิน น ้า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเกษตร 
คุณภาพ พื้นท่ีการเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน 

2. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวถีิชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานไดรั้บการพฒันาอยา่งรอบดา้นและทัว่ถึง 

3. พฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั และเสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ใหก้บัประชาชน เพื่อสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ 
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4. องคก์ารบริหารส่วนต าบลพฒันาการจดัการศึกษา และระบบการจดัการเรียนรู้ใหไ้ดม้าตรฐานและมี
คุณภาพ 

4. ตัวช้ีวดั 
1) มีการด าเนินกิจกรรม  การอนุรักษ ์ ประเพณีวฒันธรรมในทอ้งถ่ินและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
2) ประชาชนในทอ้งถ่ินมีการศึกษา  นกัเรียนในเขต อบต. มีความรู้ดา้นเทคโนโลยทีางการเรียนการ

สอน 
3) ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีการประกอบอาชีพและรายไดพ้อเพียงกบัความ

เป็นอยู ่
4) ประชาชนผูด้อ้ยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและไดรั้บการสงเคราะห์อยา่งทัว่ถึง 
5) ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม 
6) มีทศันียภาพ ท่ีดีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อความร่มเยน็ 
7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นต่างๆ 

           5. ค่าเป้าหมาย 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลโคกสนวน  สมบูรณ์และเกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในต าบล 
  2.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานทัว่ถึงทุกพื้นท่ีประชาชนมีรายไดเ้พียงพอ สามารถพึ่งตนเองได ้
  3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเขา้ถึงการพฒันาคุณภาพชีวติอยา่งรอบดา้น 
  4.  อบต.โคกสนวน มีการบริหารจดัการภาครัฐท่ีดี 
  5.  ประชาชนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ 
           6. กลยุทธ์ 

1. ก่อสร้างพฒันาปรับปรุงบ ารุงแหล่งน ้ า และสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการ
ทรัพยากรน ้าและส่ิงแวดลอ้ม 

2. การบริหารจดัการและรณรงคก์ารก าจดัขยะมูลฝอย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง   
4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
5. ส่งเสริมและเพิ่มทกัษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
6. ก่อสร้างพฒันาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
7. ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพดา้นการกีฬาและนนัทนาการให้กบั

ประชาชน 
8. พฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส และเสริมสร้างความมัน่คง

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นใหก้บัประชาชน 
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วน  
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10.พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะ 
11.พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจดัการเรียนรู้ และสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ของ

ทอ้งถ่ินเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
          7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. การพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการจดับริการสาธารณะให้ทัว่ถึงและรอบดา้นเพื่อสร้างการพฒันาดา้น
ความจ าเป็นพื้นฐานใหก้บัประชาชน 

2. การพฒันาการจดัการศึกษาในทอ้งถ่ินรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3. การพฒันาดา้นสาธารณสุข และการจดัการขยะ 
4. การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพประชาชนในทอ้งถ่ินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย

มุ่งหวงัใหป้ระชาชนพึ่งตนเองได ้
5.  การพฒันาระบบบริหารราชการตามหลกัธรรมาภิบาล 

          8. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  มีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม ดงัน้ี 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.1.3 การวเิคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิ่น 
    1) SWOT Analysis 

    ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทอ้งถ่ิน  ในระดบัชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และ

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เน่ืองจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนนั้น   มีหมู่บา้นท่ีบางส่วนหรือและ
ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนและเขต อปท.ขา้งเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนักบั
สภาพแวดลอ้มภายใตส้ังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกวา่ระบบปิดในปัจจุบนั  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มมีดงัน้ี 

1.  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
      เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจยัหรือขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ทอ้งถ่ิน เช่นสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง กฎหมาย สังคม ส่ิงแวดลอ้ม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกนักบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตอ้งด าเนินการและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดผล
การวเิคราะห์ดงัน้ี 

1.1  โอกาส (O : Opportunity) 
(1)  มีองคก์รภาครัฐอยู่ใกลพ้ื้นท่ี  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตวอ์  าเภอ ศูนยป์ระสานงาน 

โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นตน้ 
(2)  มีสถานศึกษาระดบัประถมและขยายโอกาสในพื้นท่ี 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตวัของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวสิาหกิจ   ดงัน้ี 
การไฟฟ้าสาขานางรอง   
โทรศพัท/์อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นตน้   
ไปรษณียห์รือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัดุ ของเอกชนต่างๆ       

  (5)  ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ 5  ลา้น  หมู่บา้นละ  2  แสน เป็นตน้ 
  (6)  มีศูนยด์ ารงธรรมระดบัอ าเภอ  ระดบัทอ้งถ่ิน   

1.2  อุปสรรค (T : Threat) 
(1)  อยูไ่กลจากจงัหวดั  ท าใหใ้ชเ้วลานานในการติดต่อกบัจงัหวดั 
(2)  บริการทางภาครัฐหลายอยา่งยงัเขา้ไม่ถึง  เช่น  การท าบตัรผูพ้ิการ  การขออนุญาตใบขบัข่ี   
(3)  มีปัญหาการพฒันาบริเวณคาบเก่ียวระหวา่ง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนกบัต าบล

หนองโสน ต าบลเมืองยาง และองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปล่อง  เช่น คลองส่งน ้ า  
และถนน   

(4)  ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน    เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มี
งบประมาณจ ากดัเม่ือเทียบกบัภารกิจหน้าท่ีต่างๆ   ตามกฎหมายท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายทอ้งถ่ิน  นโยบายจงัหวดัและนโยบายรัฐบาล 
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2.  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจยัหรือขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ปัจจยัใดเป็นจุด

แขง็หรือจุดอ่อนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะแสวงหาโอกาสพฒันาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ 
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อ
วเิคราะห์ถึงจุดแขง็และจุดอ่อน  โอกาส  ขอ้จ ากดั  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์ดงัน้ี  

2.1  จุดแข็ง (S : Strength) 
(1)  ประชาชน  ผูน้ าชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกบัทางราชการในการพฒันา

ทอ้งถ่ินของตนเอง 
(2)  ชุมชนเขม้แขง็ไดรั้บการบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานครบถว้น 
(3)  ประชาชนยงัยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   
(4)  มีล าหว้ย  1  แห่ง  เพื่อเป็นแหล่งเก็บน ้าไวใ้ชเ้พื่อการเกษตรกรรม ไดแ้ก่ หว้ยล าปะเทีย   
(5)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว  ออ้ย  

มนัส าปะหลงั  และพชืผกัต่างๆ   เป็นตน้ 
(6)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
(7)  มีการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนกบัส่วนราชการใน

พื้นท่ี 
(8)  มีความสงบ  ไม่ค่อยจะมีปัญหาดา้นความปลอดภยัและดา้นมลพิษ 
(9)  มีระบบประปาเกือบทุกหมู่บา้นท าใหมี้น ้าใชอุ้ปโภคบริโภค  แต่จะขาดแคลนในช่วงฤดูแลง้ 
(10)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนมีศกัยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและ

แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(11)  มีวดั   2  แห่ง   และส านกัสงฆ ์  2   แห่ง 
(12)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนมีเวบ็ไซด์ และเฟสบุ๊ค อบต. ในการประชาสัมพนัธ์ 

ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร 
(13)  หมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนมีหอกระจายข่าวประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนในชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  ทั้ง  8  หมู่บา้น 
(14)  มีกองทุนในหมู่บา้น  เช่น  กองทุนเงินลา้น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารขา้ว ฯลฯ 
(15)  มีกลุ่มอาชีพแม่บา้น  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เป็นตน้ 

2.2  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(1)  คนในวยัท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง และต่างประเทศ 
(2)  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยา่งเดียวท าใหข้าดรายได ้
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(3)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกนัเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอยา่งเขม้แขง็ 

(4)  ขาดสถานศึกษาระดบัฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานวา่งงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นท่ี  
(6)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้น  ประกอบกบั

เคร่ืองมือไม่เพียงพอ  เน่ืองจากงบประมาณจ ากดั 
(7)  ไม่มีตลาดสดท่ีด าเนินการโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
(8)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย ์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ      
(9)  ท่ีดินมีราคาสูงถ้าจะพฒันาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ      

จ  านวนมาก  
(10)  ไม่มีโรงงานหรือบริษทัใหญ่ๆ เพื่อจา้งคนในทอ้งถ่ิน 
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ส่วนที ่3   
ผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมนิผล 

----------------- 
1. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 
 1.1    สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการใหค้ะแนนยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  เม่ือวนัท่ี 10  ตุลาคม  2562 เป็นดงัน้ี 
ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน  

20 19 95.00 

2 การวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15 14 93.34 
3 ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย      65 57 95.00 
 3.1 ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       40 8 80.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนใน

เขตจงัหวดั       
10 8 80.00 

 3.3 ยทุธศาสตร์จงัหวดั  10 8 80.00 
 3.4 วสิัยทศัน์       5 4 80.00 
 3.5 กลยทุธ์        5 5 100.00 
 3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์       5 5 100.00 
 3.7 จุดยนืทางยทุธศาสตร์       5 5 100.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 100.00 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100.00 

รวมคะแนน  100 90 90.00 
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 1.2  ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
    รายละเอียดการใหค้ะแนนยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนในแต่ละประเด็นเป็นดงัน้ี 
ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 100  

 1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นกายภาพ เช่น 
ท่ีตั้งของหมู่บา้น/ชุมชน/ต าบล 
ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะ
ภูมิอากาศ ลกัษณะของดิน  ลกัษณะ
ของแหล่งน ้า ลกัษณะของไม/้ป่าไม ้
ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 100  

1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ขอ้มูล
เก่ียวกบัจ านวนประชากร และช่วง
อายแุละจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทางสังคม 
เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบริการ
พื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว ์การบริการ การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้า) 

2 2 100  
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1.6 ขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนา ประเพณี 
วฒันธรรม เช่น การนบัถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคา้พื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

3 3 100  

1.7 ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น ้า ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  
 

1.8 การส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลเพื่อ
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือการ
ใชข้อ้มูล จปฐ. 

2 1 50.00  

1.9 การประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน 
รูปแบบ วธีิการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแกปั้ญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อ
แกปั้ญหาส าหรับการพฒันาทอ้งถ่ิน
ตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวน 

3 3 100  

รวม 20 19 95.00  
 
  สรุปความเห็นและขอ้เสนอแนะในภาพรวมของขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
  พบวา่ขอ้มูลสภาพทัว่ไปมีความครอบคลุม  ครบถว้น  ทั้งขอ้มูลดา้นกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพื้นท่ี  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวฒันธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืน ๆ  
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 1.3     การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 1.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ค ว า มสอดคล้อ ง ยุ ทธศ าสต ร์ จัง หวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหาร
ส่ วนต า บลโคกสนวนใน เขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวน นโยบายของผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20  ปี  แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100  

1.2 การวิเคราะห์การใชผ้งัเมืองรวมหรือผงั
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บงัคบัใช ้สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

1 1 100  

1.3  การ วิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จา รีต ประเพณี  ว ัฒนธรรม ภู มิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2 2 100  

1.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลดา้น
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยูท่ัว่ไป เป็นตน้ 

2 2 100  

1.5 การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวน 
การหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ี์มีผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 

2 2 100  
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 1.6 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาส
การพฒันาในอนาคตของทอ้งถ่ิน ดว้ยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ไดแ้ก่ S-Strength (จุดแขง็) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 1 50.00  

1.7 สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ
ของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี  มีการน า เสนอ
ปัญหา  ค้นหาส า เห ตุ ของ ปัญหาห รื อ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา การก าหนด
วตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขปัญหา 

2 2 100  

1.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณ
ท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพฒันา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้อง ถ่ินไปปฏิบัติในเ ชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพฒันาทอ้งถ่ินในเชิงคุณภาพ 

1 1 100  

1 .9  ผล ท่ีได้รับจากการด า เ นินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลท่ี
ได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและ
แนวทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

1 1 100  

รวม 15 14 93.34  
  
  ขอ้มูลการวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ไดมี้การ
น าเสนอขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งไวไ้ดค้รบถว้น เพียงพอในการน าไปเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 
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ล าดบั ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็น
ของ

คณะกรรม
การติดตาม

และ
ประเมินผล

แผน 

1 ยุทธศาสตร์ 65    

 1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  
ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน และ
เช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 8 80.00  

1.2 ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนในเขต
จงัหวดั 
สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม
ของทอ้งถ่ิน และยทุธศาสตร์จงัหวดั และเช่ือมโยงหลกัประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 80.00  

1.3 ยทุธศาสตร์จงัหวดั 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลกัประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 

10 8 80.00  

1.4 วิสยัทศัน ์
วิสัยทศัน์ ซ่ึงมีลกัษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนตอ้งการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน และสัมพนัธ์กบัโครงการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

5 4 80.00  
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 1.5 กลยทุธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีตอ้งท าตามอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนท่ีจะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะ
ด าเนินการใหบ้รรลุวิสยัทศันน์ั้น 

5 5 100  

1.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยทุธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนต่อกลยทุธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชดัเจน  

5 5 100  

1.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ซ่ึงเกิด
จากศกัยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยทุธศาสตร์ 

5 5 100  

1.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุด มุ่งหมายในเ ร่ืองใด เ ร่ืองหน่ึงหรือแผนงานท่ี เ กิดจาก
เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนท่ีมี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

5 5 100  
 

1.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองคร์วมท่ีน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  Thailand4.0 แผนพฒันาภาค/
แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั ยทุธศาสตร์การ
พฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนในเขตจงัหวดั
และยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

5 4 80.00  

1.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็น
ชุด กลุ่มหรืออนัหน่ึงอนัเดียวกนั ลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้ เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

5 5 100  

รวม 65 57 87.70  
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 1.4   ยุทธศาสตร์ 
         สรุปความเห็นและขอ้เสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์  จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวน มีความสัมพนัธ์กบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
12  ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์
 
2. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการใหค้ะแนนโครงการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน เม่ือวนัท่ี 10  ตุลาคม 2562  เป็นดงัน้ี 
ล าดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา   10 9 90.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ  10 6 60.00 
3 การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ  10 8 80.00 
4 แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา   10 9 90.00 
5 โครงการพฒันา  ประกอบดว้ย 60 57 95.00 
 5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ 5 5 100.00 
 5.2 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ 5 5 100.00 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ ง

งบประมาณไดถู้กตอ้ง  
5 5 100.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 100.00 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   
5 4 100.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  5 4 90.00 
 5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั  5 5 100.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืนภายใตห้ลกัประชารัฐ  
5 5 100.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลกัวิธีการงบประมาณ  5 5 100.00 
 5.11 มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผล

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
5 5 100.00 

 5.12 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 5 5 100.00 
รวมคะแนน  100 89 89.00 
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2.2  การสรุปสถานการณ์การพฒันา 
    รายละเอียดการใหค้ะแนนโครงการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวนในแต่ละประเด็นเป็นดงัน้ี 
ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา 
เป็นการวิ เคราะห์กรอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน (ใช้การวิ เคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิ เคราะห์
ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 

10 9 90.00 มีการวเิคราะห์ SWOT 
ครอบคลุม 

รวม 10 9 90.00  
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 2.3  แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา  

ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 
1.1 วเิคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่าง ๆ 
มีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลโคกสนวนในมิติต่าง ๆ จน
น าไปสู่การจดัท าโครงการพฒันาทอ้งถ่ินโดยใช ้
SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis) 
/ Global Demand/Trend หรือหลกัการบูรณา
การ(Integration) กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โคกสนวนท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกนั 

10 
5 

 
4 

 
40.00 

 

1.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่าง ๆ  ท่ี
สอดคลอ้งกบัการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลกั
ประชารัฐ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน       (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน ้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 80.00  

รวม 10 8 80.00  
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 2.4 โครงการพฒันา 

ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

1 โครงการพฒันา 60    
 1.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนและด าเนินการเพื่อให้
การพฒันาบรรลุตามวิสัยทศัน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสนวนท่ีก าหนดไว ้ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง อ่านแล้วเขา้ใจได้ว่าจะพฒันาอะไรใน
อนาคต 

5 5 100  

1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มี ว ัต ถุ ประสงค์ ชัด เ จน  ( clear objective) 
โครงการตอ้งก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้ง
กบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชดัเจน มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

1.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง 
สภาพท่ีอยากให้ เ กิด ข้ึนในอนาคตเป็น
ทิศทางท่ีตอ้งไปให้ถึงเป้าหมายตอ้งชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยา่งไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ี
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชดัเจนวา่โครงการน้ีจะท าท่ีไหน  เร่ิมตน้
ในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือ

5 5 100  
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ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  ห า ก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชดัลงไป
ว่ า ใคร คือก ลุ่ม เ ป้ าหมายหลัก  ใคร คือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

 1.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคลอ้งกบั (1) ความมัน่คง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกนัทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมัน่คง 
มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 

5 4 80.00  

1.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 โดย (1) 
ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึด
คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา (3) ยึดวิสัยทศัน์
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใตแ้นวทางการพฒันา 
(1) การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการ
หลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวยัและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงว ัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคม 

5 4 80.00  
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(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ า ง เ ป็ นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม (6) การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
1.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 
4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเป ล่ียนโครงสร้าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินคา้ โภคภณัฑ ์
ไปสู่สินคา้เชิงนวตักรรม (2) เปล่ียนจากการ
ขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวตักรรม (3) เปล่ียนจาก
การเนน้ภาคการผลิตสินคา้ ไปสู่การเนน้ภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็ม
ด้ ว ย วิ ท ย า ก า ร  ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค ์
นวตักรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจยัและพฒันา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ  เ ช่ น  ด้ า น เ ก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม 
ฯลฯ 

5 4 80.00  

1.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จงัหวดั 
โครงการพฒันาทอ้งถ่ินมีความสอดคลอ้งกบั
ห้วงระยะเวลาของแผนพฒันาจงัหวดัท่ีได้
ก าหนดข้ึน เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั 
ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจาก
กันได้ นอกจากน้ีโครงการพฒันาท้องถ่ิน

5 5 100  
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ตอ้งเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวดัท่ีได้ก าหนด
ข้ึนท่ีเป็นปัจจุบนั 
1.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ 
ย ัง่ยนืภายใตห้ลกัประชารัฐ 
เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใตพ้ื้นฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการท่ีประชาชนตอ้งการเพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมี
ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นทอ้งถ่ินท่ีพฒันา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน ้า) (LSEP) 

5 4 80.00  

1.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคญั 5 ประการในการจดัท าโครงการ
ไดแ้ก่ (1) ความประหยดั (Economy) (2) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 100  

1.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลกัวธีิการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาตอ้งให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลกัของราคากลาง ราคา
กลางทอ้งถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์              
มีความคลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่ต ่า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ

5 5 100  
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รายจ่ายในขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพฒันาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 
1 .11  มีการก าหนดตัว ช้ีว ัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะไดรั้บ 
มีการก าหนดดัชนีช้ีว ัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวดัได ้
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได ้เช่น การก าหนดความพงึพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิดจากผล
ของวตัถุประสงคท่ี์เกิดท่ีส่ิงท่ีไดรั้บ           (การ
คาดการณ์ คาดวา่จะไดรั้บ) 

5 5 100  

1.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการ
ด า เ นิ นก า รต า ม โค ร ง ก า รพัฒน า  ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การไดผ้ล
หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเท่ากบัวตัถุประสงค์
หรือมากกว่าว ัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียน
วตัถุประสงคค์วรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้และ มีความ เฉพาะ เจ าะจง  ในการ
ด า เ นินงานตามโครงการ  (2 )  ว ัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุส่ิงท่ีตอ้งการด าเนินงานอยา่งชดัเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบติั
ได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

5 5 100  

รวม 60 56 93.34  
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3.   การวเิคราะห์เชิงปริมาณ  (การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ) 

ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 

1 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
1.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
ว ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การว ัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนัน่เองว่าเป็นไปตามท่ี
ตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ  านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ี
ไดก้ าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ  านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้
มี จ  าน วน เท่ า ไห ร่  ส าม า รถอ ธิบ า ยได้ต ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพฒันาท้องถ่ินตาม
อ านาจหนา้ท่ีท่ีไดก้  าหนดไว ้

10 
 
5 

 
 
5 

 
 

100 

 

1.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีด าเนินการใน        เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 80  

รวม 10 90 90  
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4.  การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ  ( การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ) 
ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มา
ใช้เพื่อวดัว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้ น ๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีหรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่  ส่ิงของ ว ัสดุ  ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลกัษณะถูกตอ้ง 
ค ง ท น  ถ า ว ร  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ก า ร ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 
5 

 
 

5 

 
 

100 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 
โ ค ร งก า ร ท่ี ด า เ นิ นก า ร ใน เ ชิ ง คุณภ าพ 
(Qualitative) 

5 4 80.00  

รวม 10 9 90.00  
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5. สรุปผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แบบการก ากบัการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ค าช้ีแจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินแลว้ 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน....................................................... 

ประเดน็การประเมนิ 
มกีาร

ด าเนินการ 
ไม่มกีาร
ด าเนินการ 

1.  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 
1.1  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
1.2  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
1.3  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
1.4  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
1.5  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบัประชาคมทอ้งถ่ิน และร่วมจดัท าร่าง
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

  

2.  การจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาจดัท า
ฐานขอ้มูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  

2.4  มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
2.8  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา   
2.10 มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
 ค าช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564)  ติดตามประเมินปีละหน่ึงคร้ัง
ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี   

ส่วนที ่ 1    ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2561 – กนัยายน  2562) 

ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาและโครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน ้า 

27 32,322,000 46 18,373,000 6 1,080,000 14 3,333,000 

2.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

3 44,000 3 44,000 3 44,000 3 44,000 

3.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาบา้นเมืองน่า
อยูแ่ละการพฒันา
คุณภาพชีวติ 

82 37,249,000 81 7,214,010 81 7,169,010 80 7,139,010 

รวม 112 69,615,000 130 25,631,010 90 8,293,010 97 10,516,010 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพฒันา

ท้องถิ่นปี 2562 

บรรจุใน
ข้อบัญญตัิ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน ้า 

46 10 21.74 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 3 1 33.34 
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาบา้นเมืองน่าอยูแ่ละการ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

81 42 51.86 

รวม 130 53 40.77 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที่ 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถด าเนินการได้ (30 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพฒันา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญตัิ 

1 บรรจุในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน  

130  25,631,010.00 

20.77 50.95 2 ตั้งในขอ้บญัญติั
งบประมาณ 

53 13,765,900 

3 สามารถด าเนินการได ้ 27 3,310,602.10 

 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานโครงการทีล่งนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  
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รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562 
อบต.โคกสนวน 

อบต.โคกสนวน ช านิ จ.บุรีรัมย์ 

ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วนั) 

วงเงนิตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1.โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ซอย
รวมมิตร หมู่ท่ี ๕ 

100 
1 หจก.น าชยัเจริญการ
โยธา 

90 230,000.00 230,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย
ประเสริฐสุข หมู่ท่ี ๖ 

100 
1 หจก.น าชยัเจริญการ
โยธา 

90 352,000.00 352,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย58 
(ช่วงท่ี ๑) หมู่ท่ี ๘ 

100 
1 หจก.น าชยัเจริญการ
โยธา 

90 350,000.00 350,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

1. โครงการฝึกอบรม
อาชีพส าหรับประชาชน 
(หลกัสูตรการสานตะกร้า
เชือกมดัฟาง) 

100 
1 นางประไพศรี 
พฒันประเทศ 

5 9,000.00 9,000.00 

3.การพฒันาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพฒันาคุณภาพชีวิต 

4. โครงการจดัซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ใหโ้รงเรียน
บา้นโคกสนวนและศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลโคก
สนวน 

74 
1 สหกรณ์โคนมปาก
ช่องจ ากดั 

150 146,312.88 57,377.60 

    
2 สหกรณ์โคนมปาก
ช่องจ ากดั 

150 46,592.98 16,811.90 

    
3 สหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จ ากดั 

31 31,557.68 31,557.68 

    4 สหกรณ์โคนมปาก 31 10,567.48 10,567.48 
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ช่อง จ ากดั 

    
5 สหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จ ากดั 

28 27,254.36 27,254.36 

    
6 สหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จ ากดั 

28 9,126.46 9,126.46 

    
7 สหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จ ากดั 

31 10,087.14 10,087.14 

    
8 สหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จ ากดั 

31 25,688.70 25,688.70 

    
9 สหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จ ากดั 

31 30,123.24 30,123.24 

    
10 สหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จ ากดั 

31 76,714.20 76,714.20 

    
11 สหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จ ากดั 

45 37,295.44 37,295.44 

    
12 สหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จ ากดั 

45 9,277.80 9,277.80 

5. โครงการจดัซ้ือส่ือ
อุปกรณ์การเรียนรู้และ
จดัซ้ืออุปกรณ์ , เคร่ืองมือ 
, เคร่ืองใชใ้นศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

100 
1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน 

100 124,100.00 124,100.00 

6. โครงการจดัการแข่งขนั
กีฬา - กรีฑานกัเรียน 
เยาวชน ประชาชนระดบั
ต าบล 

103 1 นายเสรี ร่วมพล 30 34,200.00 34,200.00 

    2 ร้านมิดฟิลส์สปอร์ต 5 37,440.00 37,440.00 

    3 ร้านมิดฟิลส์สปอร์ต 5 4,000.00 4,000.00 

    4 ร้านมิดฟิลส์สปอร์ต 5 6,160.00 6,160.00 

    5 นายธีรยทุธ สีดา 7 7,176.00 7,176.00 

    6 นายธีรยทุธ สีดา 7 4,000.00 4,000.00 

    7 นางอุทร ธงชยั 7 32,625.00 37,024.00 
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7. โครงการจดัการแข่งขนั
กีฬา - กรีฑานกัเรียน 
เยาวชน ประชาชนระดบั
อ าเภอ 

100 
1 นาสาวอาภาพร ศรี
โกตะเพช็ร 

30 8,400.00 8,400.00 

    2 นายธีรยทุธ สีดา 7 4,000.00 4,000.00 

8. โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม 

100 1 นายเสรี ร่วมพล 5 6,000.00 6,000.00 

    2 นายเสรี ร่วมพล 3 38,745.00 38,745.00 

    3 นายเสรี ร่วมพล 3 700.00 700.00 

    4 นายเสรี ร่วมพล 3 4,279.00 4,279.00 

9. โครงการจดัการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

100 1 ร้านพนมรุ้งโฆษณา 7 370.00 370.00 

10. โครงการรณรงคฉี์ด
วคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ สุนขัและแมว 

100 
1 ร้าน ส. รุ่งอรุณ
พาณิชย ์

5 30,900.00 30,900.00 

    2 ร้านพนมรุ้งโฆษณา 5 1,110.00 1,110.00 

11. โครงการป้องกนั และ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคญั 

100 
1 นายอภิวฒัน ์กอง
ทรัพย ์

5 16,800.00 16,800.00 

    2 ร้านพนมรุ้งโฆษณา 7 4,480.00 4,480.00 

    
3 นายอภิวฒัน ์กอง
ทรัพย ์

7 16,800.00 16,800.00 

12. โครงการปลูกตน้ไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

100 1 นายอาวธุ พ่ึงโคกสูง 5 1,400.00 1,400.00 

13. โครงการจดัซ้ืออาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นโคก
สนวน และศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ต าบลโคกสนวน 

100 
1 กองทุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้น
โคกสนวน 

50 218,000.00 218,000.00 

    
2 กองทุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้น
โคกสนวน 

50 218,000.00 218,000.00 

    3 กองทุนอาหาร 61 74,120.00 74,120.00 
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กลางวนัโรงเรียนบา้น
โคกสนวน 

    
4 กองทุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้น
โคกสนวน 

83 360,840.00 360,840.00 

14. โครงการกีฬาช านิ
เกมส์ตา้นยาเสพติด 

100 
1 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอช านิ 

15 25,000.00 25,000.00 

15. โครงการจดังาน
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 

100 
1 ท่ีท าการปกครอง
จงัหวดับุรีรัมย ์

5 10,000.00 10,000.00 

16. โครงการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ อบต. 

100 

1 กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโคก
สนวน 

5 65,000.00 65,000.00 

17. โครงการฝึกอบรม
อาชีพส าหรับประชาชน 
(หลกัสูตรการสานตะกร้า
เชือกมดัฟาง) 

100 
1 นางประไพศรี พฒัน
ประเทศ 

5 9,000.00 9,000.00 

    
2 นางประไพศรี พฒัน
ประเทศ 

3 390.00 390.00 

    
3 นางประไพศรี พฒัน
ประเทศ 

5 10,875.00 10,875.00 

    
4 นางประไพศรี พฒัน
ประเทศ 

3 9,728.00 9,728.00 

18. โครงการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมใจในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อ าเภอช านิ 
จงัหวดับุรีรัมย ์

100 
1 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอช านิ 

365 20,000.00 20,000.00 

19. โครงการประชาคม
เพ่ือจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี (ฉบบัเพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง ประจ าปี) 

100 1 นายวิรัตน ์ดวงศรี 5 17,250.00 17,250.00 
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    2 ร้านพนมรุ้งโฆษณา 5 370.00 370.00 

20. โครงการอบรมให้
ความรู้ดา้นสุขภาวะผูสู้งอาย ุ

100 
1 นางประไพศรี พฒัน
ประเทศ 

5 3,600.00 3,600.00 

    2 ร้านพนมรุ้งโฆษณา 7 1,560.00 1,560.00 

    3 นางสิรินภรณ์ ฉิมมาลี 7 31,250.00 31,250.00 

21. โครงการจดัซ้ืออาหาร
กลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ต าบลโคกสนวน 

100 
1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน 

53 77,380.00 77,380.00 

    
2 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน 

62 90,520.00 90,520.00 

    
3 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน 

30 20,440.00 20,440.00 

    
4 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน 

30 33,000.00 33,000.00 

    
5 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน 

62 65,720.00 65,720.00 

22. โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ต าบลโคกสนวน) 

100 
1 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน 

100 12,500.00 12,500.00 

23. โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรค
ไขเ้ลือดออก 

96 
1 บริษทันางรอง
บุรีรัมยไ์ทยเจริญกิจ 
จ ากดั 

5 948.80 948.80 

    2 นายวินยั อุสาดี 7 1,500.00 1,500.00 

    
3 บริษทันางรอง
บุรีรัมยไ์ทยเจริญกิจ 
จ ากดั 

5 14,139.50 14,139.50 

    4 นายวินยั อุสาดี 7 12,000.00 12,000.00 
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    5 นายวินยั อุสาดี 7 3,000.00 3,000.00 

    
6 บริษทันางรอง
บุรีรัมยไ์ทยเจริญกิจ 
จ ากดั 

15 1,641.40 1,641.40 

    
7 ร้าน ส. รุ่งอรุณ
พาณิชย ์

5 57,000.00 57,000.00 

    
8 บริษทันางรอง
บุรีรัมยไ์ทยเจริญกิจ 
จ ากดั 

7 1,751.40 1,751.40 

    9 นายวินยั อุสาดี 7 3,000.00 0.00 

24. โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 

100 1 ร้าน ส.รุ่งอรุณ 5 30,900.00 30,900.00 

    
2 บริษทัพนมรุ่ง
โฆษณา 

5 1,110.00 1,110.00 

25. โครงการระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน อบต.
โคกสนวน 

100 
1 นายอภิวฒัน ์กอง
ทรัพย ์

7 40,800.00 40,800.00 

    
2 นายธนชันยัน ์เกิด
รัมย ์

5 3,000.00 3,000.00 

    3 นางธนพร ประสงค ์ 5 1,200.00 1,200.00 

    
4 นางสาวเสาวิณีย ์
แจ่มใส 

5 1,200.00 1,200.00 

    
5 นายธวชัชยั ดอกเตง็
กลาง 

5 1,200.00 1,200.00 

    
6 ร้านองัศุวฒัก๊อปป้ี
แอนทเ์ซอร์วิส 

5 17,379.00 17,379.00 

    7 ร้านพนมรุ้งโฆษณา 5 1,248.00 1,248.00 

    8 ร้านชยัพฒันา 5 2,050.00 2,050.00 

    9 นางส าเรียง จนัดา 5 11,000.00 11,000.00 

    
10 นายสุรนนัท ์อุดม
พล 

5 11,000.00 11,000.00 

    11 นายชนุนาค 5 7,625.00 7,625.00 
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สมัฤทธ์ิ 

    12 ร้านชยัพฒันา 5 3,500.00 3,500.00 

26. โครงการแข่งขนั ?กีฬา
ช านิเกมส์ ตา้นยาเสพติด? 

100 1 ร้านมิดฟิลสปอร์ต 5 21,700.00 21,700.00 

    2 ร้านพนมรุ้งโฆษณา 7 1,700.00 1,700.00 

    3 นายอธิวฒัน์ ฉิมมาลี 7 10,500.00 10,500.00 

27. โครงการจา้งส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

100 
1 สถาบนัราชภฎั
บุรีรัมย ์

30 15,000.00 15,000.00 

รวม 3,427,919.46 3,310,602.10 

ขอ้มูล ณ 26/11/2562
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     5.1  การวเิคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ  
ฉบับที ่12 

ยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่ม
จังหวดั/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่น
ในเขตจังหวดับุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน 

โครงการเพ่ือการพฒันา
ท้องถิ่น 

ตามแผนฯ ในแผนฯปี 
2562 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขนั (5) 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 7  
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
ใชโ้อกาสจากการพฒันา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ี
เช่ือมโยงพื้นท่ี เศรษฐกิจ
หลกัภาคกลางและพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (EEC) เพื่อ
พฒันาเมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภาค 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การท่องเท่ียว
และกีฬา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
เพิ่มความเขม้แขง็และ
ศกัยภาพขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การใหบ้ริการสาธารณะ 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน  และแหล่งน ้า 

95 46 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขนั (8) 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  
การสร้างความ
เขม้แขง็ทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
 สร้างความเขม้แขง็ของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่
กบั การแกปั้ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  
เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วม การบูรณาการและ
การบริหารเครือข่ายใน
ทุกภาคส่วน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจ 

3 3 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3
ดา้นการพฒันา
และเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน  
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2   
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความ
เหล่ือมล ้าในสังคม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ แกปั้ญหา
ความยากจนและพฒันา
คุณภาพชีวติผูมี้รายไดน้อ้ย
เพื่อ ลดความเหล่ือมล ้าทาง
สังคม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
บา้นเมืองน่าอยู่
และคุณภาพ
ชีวติท่ีดี 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  
เพิ่มความเขม้แขง็และ
ศกัยภาพขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การใหบ้ริการสาธารณะ 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3 
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นบา้นเมืองน่าอยู่
และการพฒันา
คุณภาพชีวติ 

324 81 

รวม 422 130 
 
  1)โครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินด าเนินการจริงตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564) โครงการทั้งหมด   422  โครงการ 
  2)โครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ 2562  จ  านวน  90  โครงการ  และด าเนินการจริงในปี 2562  
จ  านวน  27  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  50.95  ของจ านวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินปี 2562 (วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 
  3) จ านวนยทุศาสตร์ท่ีมีความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสุด  และไม่สามารถด าเนินการไดท้ั้งหมด คือ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน ้า  เน่ืองจาก
มีงบประมาณจ ากดั  จึงตอ้งหางบประมาณจากแหล่งงานอ่ืนมาด าเนินการ   
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ส่วนที ่4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพฒันาตามยุทธศาสตร์ 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน า้ 
    มีการด าเนินโครงการก่อสร้างถนน  รางระบายน ้า  คลอง  ล าหว้ย การประปาภายในพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ท าใหก้ารคมนาคม สัญจรไดส้ะดวกยิง่ข้ึน  อีกทั้งยงัมีแหล่งน ้าเพื่อใชใ้น
การอุปโภคบริโภคสามารถใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด 
           1.1.2 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ           
   มีการส่งเสริมสนบัอาชีพใหก้บัประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที ่3  ยุทธศาสตร์การพฒันาบ้านเมืองน่าอยู่และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
   มีการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นสาธารณสุขใหก้บัประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน  
  ผูสู้งอาย ุคนพิการและผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อใหมี้ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึน 

 มีการจดัเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟัง
ความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนนอ้ย 

 มีการพฒันาบุคลากรในทอ้งถ่ิน เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถ และพฒันาการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
  มีสถานท่ีใหบ้ริการดา้นอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึง
เทคโนโลย ีและน าเทคโนโลยีไปเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาอาชีพของตน เช่น การซ้ือขายทางอินเตอร์เน็ท 
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากหลายช่องทาง นกัเรียน นกัศึกษามีสถานท่ีในการคน้หาขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในดา้น
การศึกษา 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน เป็นสถานท่ีพฒันาเด็กก่อนวยั
เรียนใหมี้พฒันาการท่ีดีสมวยั ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ มีสถานท่ี บุคลากร และส่ือการเรียนการสอนท่ีพร้อม ใน
การดูแลเด็กเล็กใหมี้พฒันาการสมวนั 
               1.2 ความส าเร็จการพฒันาตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
  หว้งระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก
สนวน  ไดด้ าเนินการตามแผนงานท่ีวางไวจ้  านวน  32  โครงการ จากโครงการทั้งหมดท่ีตั้งไวใ้นปีงบประมาณ 
2562  จ  านวน  85  โครงการ  จากโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินทั้งหมด 171 โครงการ  
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

1)  จ  านวนของโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีจ านวนมาก  เกินศกัยภาพท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนจะสามารถด าเนินการไดทุ้กโครงการ  ท าใหร้้อยละขอโครงการท่ีท าไดน้อ้ยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัจ านวนโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

2)  งบประมาณเงินอุดหนุนเขา้ชา้และนอ้ยท าใหไ้ม่สามารถด าเนินโครงการพฒันาท่ีมีอยูใ่น
ขอ้บญัญติัในช่วงเดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562 ได ้การด าเนินการจะสามารถท าไดช่้วงเดือนเมษายน – 
เดือนกนัยายน 2562  ท าใหบ้างโครงกาด าเนินการไม่แลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2562  จึงจ าเป็นตอ้งกนั
เงินไว ้
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และ
งบประมาณรวมถึงสถานะการคลงั  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพฒันาถ่ินนั้น ๆ เพื่อให้มีการ
ด าเนินโครงการไดต้ามแผนร้อยละเพิ่มข้ึน  มีจ  านวนโครงการท่ีไม่ไดด้ าเนินการนอ้ยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการไดใ้นปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกบักบัภารกิจแต่ละดา้นท่ีจะตอ้งด าเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้ง
จ่ายรายการใหม ่
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