
 
  

 
 

     
 
 

 
 

 
 
    

 
 

 
 
 
 
 



ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
*********************** 

 
แบบท่ี 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
คำชี้แจง : แบบที่1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนตำบลท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนา   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่   4  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2563 
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
 จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการท่ี 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ท่ีได้ปฏิบัติ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 58 29 50.00 
2. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 90 6 6.66 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 8 1 12.50 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 2 25.00 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4 1 25.00 

รวม 168 39 23.21 

เกณฑ์การพิจารณา 

 หากจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีความสอดคล้องกันแสดง
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด แต่หากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่
กำหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯที่กำหนด 

ผลการประเมิน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีโครงการที่ปฏิบัติจริง 39 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 23.21 จาก
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วงปี 2563  ทั้งหมด 168 โครงการ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบล
คอนฉิมสามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้น้อยกว่าที่กำหนด เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีการระบาดของ
เชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) จึงทำให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 160,000 
2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 1,157,000 
3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน 628,773.74 
4 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 132,600 
 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) 364,200 

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุผลทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1,200 
6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุผลทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 1,200 
7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลคอนฉิม 20,000 
9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แก่เยาวชนตำบลคอนฉิม 17,800 

10 โครงการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล 84,800 
11 เงินสำรองจ่าย 202,263 
12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มสตรี 14,600 
13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการออมวันละบาท 200,000 
14 โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  10,000 
15 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วันสำคัญของชาติไทย 10,000 
16 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อำเภอแวงใหญ่ 30,000 
17 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ตำบลคอนฉิม 34,425 
18 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 20,000 
19 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟและบวงสรวงหลวงปู่นาย 125,000 
20 โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ไหว้พระธาตุเจดีย์ ของดีแวงใหญ่ 50,000 
21 โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันเข้าพรรษา) 29,500 
22 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  1,387,200  
23 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,966,700  
24 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 
25 อุดหนุนโครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อ.

แวงใหญ่ 
10,000 

26 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 195,180 
27 ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ อปพร.ตำบลคอนฉิม 1,125 
28 ค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลคอนฉิม 20,000 
29 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท 180,000 

 
 
 
 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงบัง หมู่ที ่4  199,000 
31 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.คอนฉิม 149,800 
32 โครงการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถน้ำอเนกประสงค์  30,000 
33 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ  38,356 
34 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อาคารสำนักงานในความรับผิดชอบของ อบต.คอนฉิม 139,700 
35   อุดหนุนให้กับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอชนบท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง

วางท่อประปาบ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 
252,141 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

36 โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างครบวงจร 140,400 
 

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

37 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตตำบลคอนฉิม 198,700 
38 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 32,575 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

39 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 200,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
********************** 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1.  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจขอบข่ายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิมที่จะสามารถดำเนินการได้ จึงต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไปแก้ไขในทุกปัญหาและความ
ต้องการ 

2.  จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนมีมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีอยู่ทำให้การ 
ดำเนินการตามแผนได้น้อยส่งผลให้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีประสิทธิภาพ 

3.  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร 
4.  งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นที่เพ่ิมมากข้ึน 
5.  ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำ

ให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

  1.  ควรมีการประชาสัมพันธ์ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิมให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
  2.  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
  3.  ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้การพัฒนาหรือ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณควรนำโครงการที่อยู่ อันดับแรกจากการจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการมาดำเนินการก่อน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของของประชาชนเป็นไปอย่าง
ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 
 

 


