
ส่วนที่  1 
บทน า 

บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.254 8 ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี และ
แผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ  28   
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

(2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตาม  คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่าง 

การด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค   ซึ่งการติดตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลัก ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

 
 
 
 
 



การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ  หรือ  
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การ
ประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  (4)  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ 

ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  2. ตรวจสอบการด าเนินงานในปีงบประมาณ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนในโครงการ   
  3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

ส่วนที่  2 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ตามแนวทางและรูปแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในต าบลล าคอหงษ์  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล
ล าคอหงษ์ ไว้ดังนี้ 

“เป็นต าบลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน  เพื่อความเป็นเลิศ  พร้อมสู่ประชาคม 
อาเซียน” 
 



เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ได้ก าหนดพันธกิจ ยุทธศาตร์และแนว
ทางการพัฒนา ไว้ดังนี้ 
พันธกิจ (mission) 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพ  รายได้  มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน   

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
3. เด็กก่อนปฐมวัย ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาสมวัย 
4. จัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
5. พัฒนาและยกระดับชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
6. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  
7. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ลดความ

ซ้ าซ้อน ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
1. เพ่ือพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
4. เพ่ือการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะมีความสะดวก และเสมอภาค 
5. มีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ลดความซ้ าซ้อน       

ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

6. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพ่ือส่งเสริมศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ง 
น้ า คลองน้ า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์  

1.2  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการ 
ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

1.3  ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการออกก าลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 
1.4  การผังเมืองรวมท้องถิ่น  

1.5  ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล   
2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

            2.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 



2.2  ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

2.3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง 
2.4  การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่มของภาคประชาชน 
2.5  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างานของ 

องค์กรของตนเอง 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

                3.1  การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล  การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟ้ืนฟูสุขภาพของชุมชน  

3.2  การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด   
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
     4.2  การพัฒนาการจัดการศึกษา 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

5.1  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน ชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ 
ติดเชื้อ HIV  จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 

5.2  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของคนทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น  
เยาวชน วัยท างาน และวัยชรา 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม   
    6.1  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 

6.2  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 
6.3  การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
6.4  การพัฒนาส่งเสริมโรงสีชุมชน 

7.  ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม 
   7.1  การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 

7.2  เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
7.3  การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 

8.  ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 
   8.1  การพัฒนาการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา 
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

9.1  ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่น  สองข้างทาง  เช่น   
หน้าโรงเรียนชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

9.2  รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
9.3  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมชุมชน 
9.4  ประสานความร่วมมือ  เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 
9.5  ส่งเสริมเฝ้าระวังภาวะน้ าท่วม  น้ าแล้ง  น้ าเค็ม โดยชุมชน 



10.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
10.1  การพัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ 

ประชาชนในท้องถิ่น 
10.2  สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็น 

ประจ า 
11.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     11.1  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลด 

อุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
11.2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริม 

และสนับสนุน ต ารวจบ้าน / อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
  11.3  สร้างความม่ันใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน 
************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปี พ.ศ.2561 

แบบที่ 1   การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค าช้ีแจง  :  แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.   มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.   มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   
๑๓. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
๑๔. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ( ความถี่ :  ปีละ  1  ครั้ง )   

 

 
 
 
 
 



ส่วนที่  4 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาในการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  มีดังนี้ คือ 

1. จ านวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
โครงการที่ประชาคมแต่ละหมู่บ้านได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ครบทุกโครงการ 

2.  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้บรรจุโครงการไว้ ส่วนใหญ่ไม่สามารถน ามาตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของแต่ละปีได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีน้อยท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี 

3. การเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนจะเสนอโครงการเฉพาะ ถนน น้ า 
ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่จะไม่ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอื่น ๆ 

4. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอในแผนพัฒนาสามปี ประชาชนต้องการให้ทุกโครงการ
ต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่ค านึงถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ซึ่งไม่สามารถท่ีจะด าเนินการ
ให้ครบทุกโครงการได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดท าแผนพัฒนา ควรที่จะเป็นโครงการที่คาดว่าจะมีงบประมาณในการด าเนินงาน และ

สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่มีศักยภาพได้ ไม่ควรน าทุกโครงการเข้ามาไว้ใน
แผนพัฒนาทั้งหมด 

2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ จาก
ประชาชน หลังจากท่ีได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการ 

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


