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�������� ������������������� ������������������	
����	�������������	��������	���� � � � � � � � � ������������������ !"#$!�%&'()*!+,-.,!"/012+13"-4506� � � � � �7�� %,892+1#)�:'()*!+,-.,!"/012+13"-4506 6 6 6 6 666�;��'%<4,(4*!+,-.,!"/012+13"-45066 6 6 6 6 6 666�=��3�+>?()">(*!+,-.,!"/012+13"-4506� � � � � � ��@��2+1ABC4:'()*!+,-.,!"/012+13"-4506�� � � � � �6����	����D�E��FGHF�IJKLM�LNIG	OK� � � � � � � �������P�Q�RS����#+9250*!+,-.,!"/012+13"-45062T)U2+1"!V6WXYX7@Z=66 6 66666666�X�66B9[\Y!#,+:*!+W%]4![̂()8-?4666 66666 6 6 66666666666666666666666666666�X766A�+)*!+W%]4![̂()8-?4666666666 6 6 6 6 666666�X;6650*!+.$!34-4)!4,!")U2+1"!V[_?̀.̂+%U/01*!+3U-*ab!B)U2+1"!V6666666 66�X=6650[_?̀.̂+%Ua!**!+.$!34-4)!4666666666 6 6 66666666666666666�X@662c&d!66(92#++�*!+.$!34-4)!4[_?5b!4"!/01/4 [!)*!+/*̂̀'66 6 67��/4 [!)*!+,-.,!"/012+13"-45062T)U2+1"!V6WXYX7@Z=66 6 6666667X�6*!+,-.,!"/012+13"-450B9[\Y!#,+:66 6 6 6 67X76*!+,-.,!"/012+13"-450A�+)*!+66 6 6 6 67X;66*+(U/01/4 [!e4*!+,-.,!"/012+13"-4506666666 6 6 667X=66*$!d4.3�+>?()">([_?eĈe4*!+,-.,!"/012+13"-45066666 6 6 667X@66/UU#$!d+%U*!+,-.,!"/012+13"-4506666 6 6 6 66666���	����R��OKE���GN��L�fE��FGHF�IJKLM�LNIG	OK� � � � � ����gh���P���;X�650*!+W-a!+V!*!+,-.,!"/012+13"-450B9[\Y!#,+:3W>?(� !"#(.�0̂()/54W%]4![̂()8-?466 6 6 6 6 6 6 6 66;X76650*!+W-a!+V!*!+,-.,!"/012+13"-450B9[\Y!#,+:3W>?(� !"#(.�0̂()/54W%]4![̂()8-?466666 6 6 6 6 6 66;X;66*!+ -3�+!1d:3C-)2+-"!V66666 6 6 6 66;X=66*!+ -3�+!1d:3C-)�9Vi!W666666 6 6 6 6 66666666 6 6 6 6 6
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��ÛV�-,
 +�&�����)�*�"M�� �� �"\&��M���& ��M
���'*�#� ��'*�#"\&��M�����*�+���*�#� �������*�� � ��������� �+����& ��M
���	
��(& �"'*��*�/&��������M����(�)!"�����$������(����_�����%� .���)	���+M�ZMX�-����'��*(�����+����*�/&��M����$.����*�"\&)	+���%�&�+	.�"\&)	+�����	
.��& ���������/�(���'����������, +*��)+�����))���	
+���ÙV�-,
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ส่วนที่ 2  

การติดตามและประเมินผล 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION) 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นหรือ
บรรลุผลในอนาคตข้างหน้าไว้ดังนี้   

“องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

พันธกิจ (MISSION) 

1. การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่  มีความเข้มแข็ง  โดยให้รับการบริหารสาธารณะและโครงสร้าง
พื้นฐานที่จําเป็นอย่างเพียงพอ  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน  

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การสาธารณสุข  การเกษตร ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดํารงอยู่ต่อไป 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือจากภาครัฐ และประชาชน 
4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้ง

ขจัดปัญหายาเสพติด 
5. จัดการดูแลสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. การได้รับบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและทั่วถึง 
2. ดําเนินการยกระดับความเป็นอยู่  คุณภาพชีวิต  และความรู้เท่าทันสังคมมาให้กับคนในชุมชน 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 

 เป้าหมาย 
 เพื่อบริหารจัดการน้ํา พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา พร้อมแก้ไขและป้องกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลมีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และ
การเกษตรตลอดปี พร้อมทั้งพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการพัฒนา 
1.1 ประสานและบริหารจดัการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ  เมื่อปี 

2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการ

อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผู้มสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสงัคม 
2. จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
เป้าหมาย 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะของบุคลากรในด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) 

เพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ  ที่มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้มีศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.2 สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวชี้วัด 

1.  จํานวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
เป้าหมาย 
เพื่อสนับสนุนและสง่เสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมให้กับประชาชน และพัฒนาคุณภาพ

การผลิตด้านเกษตรกรรม  มีการจัดให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในการนําเอาวิทยาการใหม่ๆ เพื่อ
นําไปประยุกต์ในการทําอาชีพ 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
3.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก 
3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์ และเพิ่ม

รายได้ 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จํานวนศูนย์ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม 
3. ประชาชนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการผลิต 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
เป้าหมาย 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่   ให้อยู่อย่างมีความสุข สามารถ

ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด 
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แนวทางการพัฒนา 
4.1. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
4.2. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการ

จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อดําเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

4.3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปใน
อนาคต 

4.4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
4.5. ดําเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไข

ปัญหาการเสพ การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
ตัวชี้วัด 

1. จํานวนประชาชนผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
2. จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่กลุ่มเด็ก  เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ  เข้าร่วมโครงการ 
3. จํานวนผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  ได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
4. จํานวนเด็ก  สตรี  และผู้สูงอายุ  ที่ได้รับความช่วยเหลือในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
เป้าหมาย 
เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างการบริการด้านสขุภาพแก่ประชาชน  เพื่อนําไปสู่การมีสุขภาพอนามัย

ที่ดีได้รับการบริหารสาธารณะสุขอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม  รวมทั้งพัฒนาการให้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ให้ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง 
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผู้ขอรับการบริหารด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
2. ประชาชนพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม อสม. ในตําบลด่านขุนทด 
3. จํานวนผู้ป่วยจากโรคติดต่อต่าง ๆ ลดลง เช่น ไข้เลือดออก 
4. มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินสําหรับบริการให้กับผู้ป่วยและนําพาผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล

ใกล้เคียงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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6. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าหมาย 
 เพื่อก่อสร้างและซ่อมบาํรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้มคีวามสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

6.1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน  ให้สอคล้องกับ
ความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชิวิตอย่างพอเพียง 

6.2.  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

6.3.  ประสาน สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

6.4.  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
 ตัวชี้วัด 

1. จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
เป้าหมาย 

 เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมคนภายในชุมชน ให้อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน และการจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่างๆช่วยเสริมสร้าง
ทักษะของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน ์

แนวทางการพัฒนา 
7.1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
7.2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่

ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมี
แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ 

 ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
2. จํานวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 เป้าหมาย 

 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว  และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
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ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ   สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  เพี่อให้บรรลุแนวทางการดําเนินงานของ
จังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แนวทางการพัฒนา 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร  เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่
กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการประชาชนให้ สะดวก 
รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน            

8.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของ
ประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผู้มสี่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมอืง 
2. การบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์มาตราสากล 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
4. การวางโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
5. อัตราการรับรู้ข่าวสารของทางอบต.ที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพิ่มสูงขึ้น 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย 
เพื่อส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

 ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการที่ดําเนินงาน 
2. จํานวนตํารวจบ้าน และอปพร. ที่เข้าร่วมโครงการ 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 

 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน   
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม    
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 แนวทางการพัฒนา 
10.1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน

การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2.  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

ในการรณรงค์และสร้างจิตสาํนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพษิและปญัหาสิ่งแวดลอ้ม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนประชาชนที่ร่วมทํากิจกรรม 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ประสานความร่วมมือกันระหว่างชุมชน 

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
และเพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชดําริ 

18 8,075,000.00 21 35,639,000.00 19 49,309,000.00 25 49,604,000.00 31 50,511,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

18 5,926,000.00 18 5,926,000.00 18 4,116,200.00 18 4,386,200.00 19 5,626,200.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

21 2,065,535.00 19 1,915,535.00 0 0.00 17 1,395,535.00 22 2,135,535.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

13 16,391,600.00 13 16,391,600.00 12 16,306,600.00 16 16,536,600.00 18 17,556,600.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

11 1,344,000.00 11 1,244,000.00 8 991,000.00 14 1,321,000.00 15 1,341,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

301 219,219,500.00 330 248,977,500.00 213 275,693,200.00 283 358,836,700.00 233 341,158,200.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

10 960,000.00 10 960,000.00 8 2,410,000.00 10 5,060,000.00 13 10,160,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีด ี

38 28,750,000.00 37 28,670,000.00 16 4,630,000.00 23 21,475,000.00 23 21,410,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

6 730,000.00 6 730,000.00 6 770,000.00 6 870,000.00 6 870,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 780,000.00 13 550,000.00 6 260,000.00 8 320,000.00 9 350,000.00 

รวม 451 284,241,635.00 478 341,003,635.00 306 354,486,000.00 420 459,805,035.00 389 451,118,535.00 
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1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

 

1.4 ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

 ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการที่แล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการที่ไมไ่ด้
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการทั้งหมด 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ   -  - 1 399,000 1  399,000  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  7 2,721,794.92  3 160,000 10  2,881,794.92 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  1 49,970  1 50,000 2  99,970 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 5 15,274,820  4 240,000 9  15,514,820 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 343,050  4 470,000 9 813,050 
6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 60 19,904,500   - - 60 19,904,500 

7. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

1 121,447  3 200,000 4 321,447 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 853,374  7 830,000 14 1,683,374 
9. ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
1 102,580  3 330,000 4 432,580 

10. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 68,505  3 128,000 5 196,505 

รวม 89 39,440,040.92 29 2,807,000 118 42,247,040.92 

 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
 จํานวนโครงการ
ในแผนพัฒนา(ปี 

2564) 

จํานวน 
โครงการที่ 
ดําเนินการ 
จริง 

ร้อยละ 
จํานวน 

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

จํานวน 
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 

 1. การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ  25   -   0   49,604,000   - 0   
2. การพัฒนาด้านการศึกษา  18  7  38   4,386,200  2,721,794,92  62.05   
3. ด้านการพัฒนาการเกษตร  17  1 5.88   1,395,535  49,970  3.58  
4. ด้านการพัฒนาสังคม 16 5 31.25  16,536,600  15,274,820  92.36  
5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 14 5 35.71  1,321,000  343,050  25.96  
6. ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 283 60 21.20  358,836,700  19,904,500  5.54  
ถภ 10 1 10  5,060,000  121,447  2.40  
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 23 7 30.43  21,475,000  853,374  3.97  
9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 1 16.66  870,000  102,580  11.79  
10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 2 25  320,000  68,505  21.40  

รวม 420 89 21.19  459,805,035 39,440,040.92 8.57 



13 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

 

ยุทธศาสตร์
โครงการท่ี

ดําเนินการแล้ว
งบประมาณ

โครงการท่ี

ไม่ได้

ดําเนินการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ  -  - 1 399,000      
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 7 2,721,794.92   3 160,000      
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  1 49,970          1 50,000        
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 5 15,274,820     4 240,000      
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 343,050         4 470,000      
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 60 19,904,500      -  -
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - 1 121,447         3 200,000      
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 853,374         7 830,000      
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 102,580         3 330,000      
10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 68,505          3 128,000      

รวม 89 39,440,040.92 29 2,807,000    
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   รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 25 49,604,000.00 1 4,000.00 
    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 18 4,386,200.00 16 5,287,074.00 10 4,101,784.92 10 4,101,784.92 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 17 1,395,535.00 2 100,000.00 1 49,970.00 1 49,970.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 16 16,536,600.00 10 16,215,600.00 5 15,274,820.00 5 15,274,820.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 14 1,321,000.00 7 1,390,000.00 3 749,052.00 3 749,052.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 283 358,836,700.00 19 5,242,000.00 19 5,220,500.00 19 5,220,500.00 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 10 5,060,000.00 4 171,447.00 1 121,447.00 1 121,447.00 

8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 23 21,475,000.00 12 470,700.00 4 448,374.00 4 448,374.00 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 870,000.00 4 20,500.00 1 20,380.00 1 20,380.00 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 320,000.00 4 106,000.00 1 22,505.00 1 22,505.00 

รวม 420 459,805,035.00 79 29,007,321.00 45 26,008,832.92 45 26,008,832.92 

            หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan) 
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1.5 ปัญหา อุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีหลายโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่สามารถดําเนินการได้  
เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จึงไม่สามารถดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ   

          2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นมจีํานวนมากภายใต้ข้อจํากัดเร่ืองงบประมาณ   
จึงไมส่ามารถดําเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนทีก่ําหนดไว้  

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรตั้งงบประมาณด้านพัฒนาการเกษตรมากขึ้น  เนื่องจากพื้นที่ในเขตตําบลด่านขุนทดประชาชน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ควรตั้งงบประมาณด้านการเกษตรมากขึ้น เช่น การอบรมให้ความรู้การ
ทําเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
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2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3)  ยุทธศาสตร์จงัหวัด 10 คะแนน 
(4)  วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยทุธ์ 5 คะแนน 
(7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8)  แผนงาน 5 คะแนน 
(9)  ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพือ่ใหเ้กิดความสอดคล้องและขบัเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัด (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

3.4 วิสัยทัศน์ (5) 

3.5 กลยุทธ์ (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

3.8 แผนงาน (5) 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรลล 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น  การศึกษา สาธารณ สุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (2) 

 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง    การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 

 

 

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง         
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ํา) 

 
(2) 

 

 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

 

(2) 
 

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

 
 
(3) 
 

 

2 . ก า ร วิเ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

2 . ก า ร วิเ ค ร า ะ ห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ)  

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(3) 
 

(4) การ วิ เค ราะห์ ท างเศ รษฐ กิจ  ข้อ มูล ด้ าน ราย ได้ค รัว เรือน            
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 
 

(5) การวิเคราะห์ ส่ิงแวดล้อม พ้ืนที่ สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือส่ิงที่ เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 

 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ   
T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 

 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเช่ือมโยงห ลักประชารัฐ         
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

60 
 

(10) 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด   

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน  และยุทธศาสตร์จั งหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ         
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

 
(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

 
(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 
(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

 
(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 
(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมาย
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด        
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา 
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

 
(5)  

3.9 ความเช่ือมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 
(5)  

รวมคะแนน 100 
  

 
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย 

2.2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2.2 การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.2.3 การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กําหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกบัโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูก่ารตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี5 คะแนน 
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับที1่ 2   5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน    

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์5 คะแนน 

 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต ิ
(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ อ ง ถ่ิ น  (ใ ช้ การ วิ เค ราะห์  SWOT Analysis/Demandm 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 
 
 

10  

2. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่ มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่
ดําเนินการจริงตามที่ ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ มีจํ านวนเท่ าไห ร่ สามารถอ ธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่
ที่ได้กําหนดไว้ 
2) วิ เค ราะห์ ผลกระทบ /ส่ิ งที่ ก ระทบ  (Impact) โค รงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10  

3. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม     
งานต่าง ๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน   
พึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่าง ๆ        มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิ เค ราะห์ ผลกระทบ /ส่ิ งที่ ก ระทบ  (Impact) โค รงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10  

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในมิ ติ ต่าง ๆ         
จนนํ าไป สู่การจั ดทํ าโครงการพัฒนาท้อง ถ่ิน โดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand(DemandAnalysis)/GlobalDemand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดาเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่กําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกับ วัต ถุประสงค์  มีความ เป็น ไปได้ ชัด เจน           
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชั ด เจน นํ า ไป สู่ ก า ร ต้ั ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ า ห ม าย ต้ อ ง ชั ด เจน ส าม ารถ ระ บุ จํ าน วน เท่ า ไ ร
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เม่ือไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5)  

5 .4 โครงการมีความสอด 
คล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ      
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ย่ังยืน 
 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่  12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ (ต่อ) 
 

(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมี ลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เป ล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม  
(2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
(3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
 
 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดข้ึนที่
เป็นปัจจุบัน 
 
 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนห รือก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้
เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (LSEP) 
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

5. โครงการพัฒนา (ต่อ)
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความ มีประสิท ธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิท ธิผล (Effectiveness) (4)ความยุติ ธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราค าถู ก ต้ องตามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการกําหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(5)  

5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

มี ก า ร กํ าห น ด ดั ช นี ช้ี วั ด ผ ล งาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ป ระ สิท ธิผล  (effectiveness) ใ ช้ บ อก ป ระ สิ ท ธิภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนด
ร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
ส่ิงที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ 
 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ ได้รับเป็นส่ิงที่ เกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิด ข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ 
(3)ร ะบุ ส่ิ งที่ ต้ อ ง ก า ร ดํ า เนิ น งาน อ ย่ า ง ชั ด เจ น แ ล ะ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ

ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) 
“รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาว
การดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.4 กําหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนด
เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
แบบที ่1 การกํากบัการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที ่2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที ่3/1  แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

ด่านขุนทดภาพรวม 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพฒันาดังแบบฟอร์มต่อไปนี ้
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2.5 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไม่มีการ
ดําเนินการ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ �  

4. มีการจัดต้ังคณะการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

5. มีการจัดประชุมคณะการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

�  

ส่วนที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสําคัญของท้องถ่ินนํามาจัดทําฐานข้อมูล �  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทําแผน �  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน �  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถ่ิน 

�  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

�  

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน �  

13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน �  

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  

15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด �  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา �  

17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ �  

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ �  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ �  

แบบท่ี 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง                                   

สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
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      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 1.องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา   
      2.รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

      ส่วนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด                                  

      1.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 และ เพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชดําริ 

18 8,075,000.00 21 35,639,000.00 19 49,309,000.00 25 49,604,000.00 31 50,511,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

18 5,926,000.00 18 5,926,000.00 18 4,116,200.00 18 4,386,200.00 19 5,626,200.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

21 2,065,535.00 19 1,915,535.00 0 0.00 17 1,395,535.00 22 2,135,535.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

13 16,391,600.00 13 16,391,600.00 12 16,306,600.00 16 16,536,600.00 18 17,556,600.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

11 1,344,000.00 11 1,244,000.00 8 991,000.00 14 1,321,000.00 15 1,341,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

301 219,219,500.00 330 248,977,500.00 213 275,693,200.00 283 358,836,700.00 233 341,158,200.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

10 960,000.00 10 960,000.00 8 2,410,000.00 10 5,060,000.00 13 10,160,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีด ี

38 28,750,000.00 37 28,670,000.00 16 4,630,000.00 23 21,475,000.00 23 21,410,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

6 730,000.00 6 730,000.00 6 770,000.00 6 870,000.00 6 870,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 780,000.00 13 550,000.00 6 260,000.00 8 320,000.00 9 350,000.00 

รวม 451 284,241,635.00 478 341,003,635.00 306 354,486,000.00 420 459,805,035.00 389 451,118,535.00 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คําชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารสว่นตําบลด่านขุนทด ตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  

และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม 

คําชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลด่านขุนทดภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 คร้ัง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    ( ) ชาย    ( ) หญิง 

2. อายุ   ( ) ตํ่ากว่า 20 ปี   ( ) 20 - 30 ปี   ( ) 31- 40 ปี 

 ( ) 41 – 50 ปี    ( ) 51 – 60 ปี   ( ) มากกว่า ๖๐ ปี 

3. การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา    ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า             ( ) ปริญญาตรี 

( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลัก  ( ) รับราชการ    ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

( ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   ( ) รับจ้าง 

( ) นักเรียน/นักศึกษา             ( ) เกษตรกร 

( ) อ่ืนๆ (ระบ ุ
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัม พัน ธ์ให้ป ระชาชน รับ รู้ ข้อ มูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

รวม      
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ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัม พัน ธ์ให้ป ระชาชน รับ รู้ ข้อ มูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

รวม      
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 
 
 



37 

 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล 
 

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้กําหนดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน (e-plan) เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ระหว่างเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน 2564 ) ดังนี้ 
 

 3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             
     (พ.ศ.2561 – 2565) 

สรุปผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 19 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (10) 9 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัด (10) 9 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
3.5 กลยุทธ์ (5) 4 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
3.8 แผนงาน (5) 5 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

รวมคะแนน 100 93 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรลล 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 

(3) 

 
 

3 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจานวนประชากร 
และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (2) 

  

2 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ 
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2) 

 

2 

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง       
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า) 

(2) 

 

2 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

 

(2) 
 

2 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

 

(2) 
 

2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทาแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

 

(2) 
 

1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํ า         
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

(3) 3 

2 . ก า ร วิเ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์ละศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
 
(5) 

 
4 



42 
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2 . ก า ร วิเ ค ร า ะ ห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ)  

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 

(3) 3 
 

3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

(3) 
 

3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 
 

3 

(5) การวิเคราะห์ ส่ิ งแวดล้อม พ้ืนที่ สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือส่ิงที่ เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 

 

3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ   
T-Threat (อุปสรรค) 
 

(3) 

 

3 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเช่ือมโยงห ลักประชารัฐ         
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

9 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด (ต่อ) 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน  และยุทธศาสตร์จั งหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ         
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

 

(10) 9 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

 

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 

 

(5) 5 
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3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 

(5) 4 

3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมาย
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด        
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา 
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

 

(5) 5 

3.9 ความเช่ือมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 

(5) 4 

 

รวมคะแนน 
 

100 93 
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3.2. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

 3.2.1 สรุปผลคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 
2. การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินผลการนําแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา 10 9 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 57 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 
(5) 4 

5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (5) 5 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาติ 
(5) 5 

5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 (5) 4 
5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด (5) 5 
5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง   

มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 5 

5.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
(5) 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค ์ (5) 4 
รวมคะแนน 100 93 
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1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ อง ถ่ิน  (ใ ช้ก าร วิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demandm 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,    
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10 9 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่ มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่
ดําเนินการจริงตามที่ ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ มีจํ านวนเท่ าไห ร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่
ที่ได้กําหนดไว้ 
2) วิ เค ราะห์ ผลกระทบ /ส่ิ งที่ ก ระทบ  (Impact) โค รงก ารที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม     
งานต่าง ๆ ที่ ดําเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน   
พึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่าง ๆ        
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิ เค ราะห์ ผลกระทบ /ส่ิ งที่ ก ระทบ  (Impact) โค รงก ารที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จน
นํ า ไป สู่ ก าร จั ด ทํ า โค ร งก าร พั ฒ น าท้ อ ง ถ่ิ น โดย ใช้  SWOT 
Analysis/Demand(DemandAnalysis)/GlobalDemand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 
 

10 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่ มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
กําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชั ด เจ น นํ า ไป สู่ ก าร ต้ั ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5 .4 โครงการมีความสอด 
คล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โค รงก ารสอดค ล้ อ ง กั บ  (1) ค วาม ม่ั น ค ง  (2) ก ารส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

(5) 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่  12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมาย  
ระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
 
  

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ (ต่อ) 

(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไป สู่  Value–Based Economy ห รือ เศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้ เป รียบเชิ งเป รียบเที ยบ เช่น       
ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 
 

(5) 4 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 
 

(5) 5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความย ากจนห รือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ ดํา เนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (LSEP) 
 

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทํ าโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4)ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 5 
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) แ ล ะสอ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ ส ามารถ วัด ได้  (measurable) ใ ช้บอกประ สิท ธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิท ธิภาพ (efficiency) ได้  เช่น    
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนด      
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ส่ิงที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ 
(3) ระบุส่ิงที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 93 
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3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

แผนพัฒนาสามป ี
โครงการที่
บรรจุ    
ในแผน 

โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 307 106 34.52 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 575 114 19.82 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 518 97 18.72 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี 2563 306 81 26.47 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี 2564 420 89 21.19 

          

 3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ไฟฟ้า ประปาทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  ประชาชนอยากให้มีการฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมการทํา
เกษตรเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม 

  เป็นแบบติดตามที่ใช้ประเมินผลดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โดยมีการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมประชาชนในเขตพื้นที่จํานวน 100 คน เพศชาย 56 คน เพศหญิง 44 คน สรุป
ได้ดังนี้ 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

45 40 15   

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

38 37 25   

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

30 54 10 6  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

21 34 35 10  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 56 27 13 4  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 42 29 23 6  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

49 24 17 10  

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

38 41 12 9  

รวม 39.87 35.75 18.75 5.62  

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ          องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดในภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.87  รองลงมา      อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 35.75  ของประชาชนจํานวน 100 คน  
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดในแต่ละ 

 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

31 39 19 11  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

28 40 20 12  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 50 10 6  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

35 34 21 10  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 56 27 13 4  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 28 29 23 20  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

49 24 17 10  

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45 19 12  

รวม 35.62 36 17.75 10.62  

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดําริ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 36  
รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.62  ของประชาชนจํานวน 100 คน  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

29 34 27 10  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

32 40 20 8  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 40 20 6  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 30 11  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 46 37 13 4  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  30 29  21  20   
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

49  24  17  10    

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 33.62 35.37 20.87 10.12  
 

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
35.37  รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.62 ของประชาชนจํานวน     100 คน  
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

34 27 29 10  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

27 33 25 15  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 50 10 6  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 27 43 19 11  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  25 29  26  20   
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

20  28 31 21    

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27 36.12 23.37 13.50  

 

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
36.12 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27   ของประชาชนจํานวน 100 คน  
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

30 30 29 11  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

29 31 25 15  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 50 10 6  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 27 43 19 11  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  25 29  26  20   
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

24  32  24 20    

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27.25 36.75 22.50 13.50  
         

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
36.75 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.25   ของประชาชนจํานวน 100 คน  
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

31 29 29 11  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

25 38 25 12  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 47 15 4  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 27 43 19 11  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  25 29  26  20   
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

29 47 24    

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27.50 39 23.12 10.37  
        

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ        องค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อย
ละ 39 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.50  ของประชาชนจํานวน 100 คน  
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 29 29 18  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม  

20 39 26 15  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

23 47 18 12  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

34 25 28 13  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 43 27 19 11  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  25 29  26  20   
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

29 45 26    

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27.75 35.75 23.87 12.62  

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 37.75 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.75   ของประชาชนจํานวน 100 คน  
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

31 34 25 10  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม  

22 39 28 11  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

23 45 20 12  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 30 32 13  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 31 35 25 9  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  25 29  26  20   
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

28 44 19 9   

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

31 45  19  5    

 รวม 27 37.62 24.25 11.12  

     จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ       องค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.62 รองลงมาอยู่ในระดับ     มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27  ของประชาชน
จํานวน 100 คน  
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8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

28 36 25 11  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม  

23 39 28 10  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

25 45 20 10  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 42 20 13  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 31 35 25 9  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  25 29  30 16   
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

28 44 19 9   

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

26 39  27 8    

 รวม 26.37 38.62 24.25 10.75  

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ            องค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี            ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 38.62  รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.37       ของประชาชนจํานวน 100 คน
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9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 38 26 12  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม  

21 39 28 12   

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

19 42 26 13  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

20 31 32 17  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 31 35 25 9  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  25 29  26  20   
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

25 44 23 8   

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

26 39  27 8    

 รวม 23.87 37.12 26.62 12.37  

        จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 37.12 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของประชาชนจํานวน 100 คน 
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10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

31 39 19 11  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

32 38 25 5  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 47 15 4  

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 27 43 19 11  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  25 39  26  10   
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

29 47 20  4   

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

30 45  19  6    

 รวม 29.12 41.50 21.37 8  

        จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.12   ของประชาชนจํานวน 100 คน  
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3.5 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 รอบเดือนตุลาคม 

 
ยุทธศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 35.62 36 17.75 10.62  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 33.62 35.37 20.87 10.12  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   27 36.12 23.37 13.50  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 27.25 36.75 22.50 13.50  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 27.50 39 23.12 10.37  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 27.75 35.75 23.87 12.62  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
- วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

27 37.62 24.25 11.12  

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 26.37 38.62 24.25 10.75  
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

23.87 37.12 26.62 12.37  

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

29.12 41.50 21.37 8  

 รวม 28.51 37.38 22.79 11.29  

         จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  รวมทุกยุทธศาสตร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 37.38 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.51 ของประชาชน จํานวน 100 คน 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
สามารถสรุปข้อมูลสําคัญ ดังต่อไปนี้   

1. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   

2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) สรุปผลการดําเนินงาน
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม                                                                                        
1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ และตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 – 2565) 

        ยุทธศาสตร์ที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชดําริ  
1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 25 โครงการ 
2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ   -   โครงการ 
3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 24 โครงการ 
4) จํานวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนนิการ   1 โครงการ            

        ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด้านการศึกษา 
1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ 
2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ 
3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 8 โครงการ 
4) จํานวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนนิการ 3 โครงการ                             

        ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 17 โครงการ 
2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ   1 โครงการ 
3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 15 โครงการ 
4) จํานวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนนิการ 1 โครงการ               

        ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการพัฒนาสังคม 
1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ 
2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ 
3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 7 โครงการ 
4) จํานวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนนิการ 4 โครงการ     

 

                         

  



63 
 

        ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ 
2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ 
3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 5 โครงการ 
4) จํานวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนนิการ 4 โครงการ                             

        ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 283 โครงการ 
2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 60 โครงการ 
3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 223 โครงการ 
4) จํานวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนนิการ - โครงการ                             

        ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านการพัฒนาการการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมฯ 
1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ 
2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ   1 โครงการ 
3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 6 โครงการ 
4) จํานวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนนิการ 3 โครงการ                         

        ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการ 
2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ 
3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 9 โครงการ 
4) จํานวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนนิการ 7 โครงการ               

        ยุทธศาสตร์ที ่9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ 
2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 
3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 2 โครงการ 
4) จํานวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนนิการ 3 โครงการ                             

        ยุทธศาสตร์ที ่10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ 
2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 
3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 3 โครงการ 
4) จํานวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนนิการ 3 โครงการ       
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

แผนพัฒนาสามป ี
โครงการที่
บรรจุใน
แผน 

โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 307 106 34.52 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 575 114 19.82 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 518 97 18.72 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี 2563 306 81 26.47 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี 2564 420 89 21.19 

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
ไฟฟ้า ประปาทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  ซึ่งในปีนี้ไม่มีการดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรอยากให้
ปีงบประมาณถัดไปตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 

 เป็นแบบติดตามที่ใช้ประเมินผลดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด โดยมีการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมประชาชนในเขตพื้นที่จํานวน 100 คน เพศชาย 56 คน    
เพศหญิง 44 คน  จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) รวมทุกยุทธศาสตร์ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.38 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.51 ของประชาชน 
จํานวน 100 คน 

1.3 ความสําเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
 1.3.1 เป้าหมายช่วยแก้ปญัหาการขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร 
 1.3.2 เป้าหมาย จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ที่ดําเนินการตามโครงการ ครบตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

1.3.3 เป้าหมายจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดําเนินการโดยผู้เข้าร่วม
โครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจํานวนครบถ้วนตามที่กําหนด 

1.3.4 เป้าหมายกลุม่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว้ เช่นกลุ่มผูสู้งอาย ุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์

1.3.5 เป้าหมายสัดส่วนของผูเ้ข้าร่วมโครง เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
1.3.6 เป้าหมายด้านสิ่งปลกูสร้าง จํานวนแห่งที่ดําเนินการ เป็นไปตามทีก่ําหนดไว้ 
1.3.7 เป้าหมายด้านสถานที่ดําเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
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2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและอาจเกิดความ
เบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

3. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบ
กฎหมายและงบประมาณที่มจีํากัดและบางเร่ืองอาจทําไม่ได ้

 

2.2 ข้อสังเกต  
1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

2. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลงัในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กจิกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใหส้ามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4. องค์การบริหารสว่นตําบลควรพจิารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรตั้งงบประมาณด้านพัฒนาการเกษตรมากขึ้น  เนื่องจากพื้นที่ในเขตตําบลด่านขุนทด
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ควรตั้งงบประมาณด้านการเกษตรมากขึ้น เช่น การอบรมให้ความรู้
การทําเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต  

2. ควรตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอหรือหากงบประมาณในการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดไม่เพียงพอ  ก็ควรของบประมาณจากหน่วยงานนอกเพื่อนํามา
พัฒนาพื้นที่ตําบลด่านขุนทด 

 

2.4 ผลจากการพัฒนาและผลสรุปภาพรวม 

1. มีการตั้งงบประมาณในด้านการพัฒนาการเกษตรและแหล่งน้ําการเกษตรน้อยเกินไป  

2. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด งบประมาณในการบริหารงานและพัฒนาพื้นที่ในเขต
ตําบลไม่เพียงต่อความต้องการของประชาชน 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นมีจาํนวนมากภายใต้ข้อจํากัดเร่ืองงบประมาณ 
จึงไม่สามารถดําเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กําหนดไว้ 
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