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ส่วนที่  1  

บทนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าท่ีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมี

จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล  (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การติดตามและประเมินผล เป็นหน้าท่ีสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ถึงสามารถช้ีถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้  ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าท่ี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรท่ีทำหน้าท่ีติดตามและ
ประเมินผลแผนการพัฒนา ตามแนวทางท่ีกำหนดไว้ในระเบียบ 

การติดตาม(Monitoring)  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนดไว้   
เพ่ือตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นตามแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมุ่งท่ีจะตอบ
คำถามหลักว่าในการดำเนินงานนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่  ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกำหนดหรือไม่ 
ได้ผลตรงตามท่ีกำหนดหรือไม่  ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้งาน/โครงการ
ดำเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานและแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการติดตามผล จึงต้องดำเนินการ
อย่างสม่ำเสมอในหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือให้การดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานการติดตาม
งานเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน  เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปได้ด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค  
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การประเมินผล (Evaliation)  หมายถึง  การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ 
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ  ว่ามีมากน้อยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับกำหนด
เกณฑ์ท่ีกำหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน/โครงการนั้นหรือไม่เพียงใด 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ดำเนินการไป
แล้วว่าส่ิงใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้กำหนด
เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้กำหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ     
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง

ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ประชาชนในตำบลด่านขุนทดหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.3 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนที่ 1   
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ดังนี้   

ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละส่ีปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 
ข้ันตอนที่ 2    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

 
ข้ันตอนที่ 3    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2548  ข้อ 29 (2)   

 
ข้ันตอนที่ 4    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 
11 และข้อ 12 
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แผนผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

ส่ิงท่ีจะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดำเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ดังนี้   
                   การประเมินผลเชิงปริมาณ 

1) แบบท่ี  1  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2)  แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                    3)  ข้อมูลในระบบ E-plan  (www.dla.go.th)  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้
จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
          เคร่ืองมือท่ีใช้  คือ แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
ภาพรวม 

2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล          
ด่านขุนทดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. ช่วยทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงาน มีความชัดเจนและ
สามารถท่ีจะนำไปปฏิบัติอย่างได้ผล 
  2. ช่วยทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มท่ี 
  3. ช่วยให้แผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และดำเนินการได้ 
  4. การประเมินแผน/โครงการมีส่วนในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพราะการ
ประเมินเป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุง แก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
  5. การประเมินช่วยในการตัดสินใจการบริหารงาน 
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คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตำบลด่านขุนทด 

1) นายเมืองแมน     ศิษย์สุวรรณ ปลัดอบต.ด่านขุนทด (หัวหน้าส่วนการบริหาร)   กรรมการ   
2) นายพันธ์พยัคฆ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กรรมการ 
3) นางอนุสรินทร์  เติมลาภ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ                 กรรมการ 
4) นายแสง  คำขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ                 กรรมการ 
5) นายรุ่ง เฟียดขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 (ผู้แทนประชาคม) กรรมการ 
6) นายแถว  แก่นจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 (ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
7) นายนิธิ คูณขุนทด ครูชำนาญการ (ผู้แทนหน่วยงาน)  กรรมการ 
8) นางสาวสุดใจ แจ่มเจือ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(ผู้แทน

หน่วยงาน) 
กรรมการ 

9) นายศิริชัย เหิมขุนทด กำนันตำบลด่านขุนทด (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 
10) นางบุญพร้ิง คืนดี ครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 
11) นางสาววรันต์ภรณ์   วิทยารัตน์ หัวหน้าสำนักงานปลัด(หัวหน้าส่วนการบริหาร) กรรมการ 

 
 

คณะอนุกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

1) นายเมืองแมน     ศิษย์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   ประธานอนุกรรมการ 
2) นางสาววรันต์ภรณ์   วิทยารัตน์       หัวหน้าสำนักปลัด  อนุกรรมการ 
3) นางเยาวมาลย์   ภูมิโคกรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ           อนุกรรมการ/เลขานุการ 
4) นางสาววรรณพร   ปีระจิตร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ        อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้กำหนดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงท่ีใช้
เป็นส่ือสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้กำหนดขึ้น ซ่ึงมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญ
ในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล 
แบบรายงาน (e-plan) เพ่ือนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
ถึงกันยายน 2562 ) ดังนี้ 
 

 3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             
     (พ.ศ.2561 – 2565) 

สรุปผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (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 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

รวมคะแนน 100 93 
 

 
 
 
 

 

��
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรลล 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

20 

(3) 

 
 

3 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง 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 โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 

 

2 

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

(2) 

 

2 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

 

(2) 
 

2 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

 

(2) 
 

2 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

 

(2) 
 

1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ         
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

(3) 3 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
 
(5) 

 
4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

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

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

(3) 3 

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

(3) 
 

3 

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

(3) 
 

3 

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี มีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 

 

3 

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

(3) 

 

3 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและเชื่อมโยงห ลักประชารัฐ         
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

9 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด (ต่อ) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังห วัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ         
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 ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 

(5) 4 

3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ 
ต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้ วัด        
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตรข์ององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

(5) 4 

 

รวมคะแนน 
 

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

 3.2.1 สรุปผลคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 57 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 5 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 
(5) 4 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (5) 5 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 
(5) 5 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง   

ม่ังคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 5 

5.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)� 5 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)� 5 
5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
(5)� 5 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)� 4 
รวมคะแนน 100 93 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่ น  (ใช้ ก าร วิ เคราะ ห์  SWOT Analysis/Demandm 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,    
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10 9 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ี
ดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการได้ มีจำนวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ี
ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิ เค ราะห์ผลกระทบ/ส่ิ ง ท่ี กระทบ  (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม     
งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน   
พึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ        
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิ เค ราะห์ผลกระทบ/ส่ิ ง ท่ี กระทบ  (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น ำ ไป สู่ ก าร จั ดท ำโค ร งก าร พัฒ น าท้ อ งถิ่ น โด ย ใช้  SWOT 
Analysis/Demand(DemandAnalysis)/GlobalDemand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 
 

10 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

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

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชั ด เจน น ำไป สู่ ก ารตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5 .4 โครงการมีความสอด 
คล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โค ร งก 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) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั งค ม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมาย  
ระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ  
(3) การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม  
 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

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

(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไป สู่  Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจ ท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้ เปรียบ เชิ งเปรียบ เทียบ เช่น       
ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่ งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

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

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) แ ล ะสอดค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ี สามารถ วัดได้  (measurable) ใช้บ อกประ สิท ธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิท ธิภาพ(efficiency) ได้  เช่น    
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด      
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุส่ิงท่ีต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 93 
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3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 

แผนพัฒนาสามปี 
โครงการที่บรรจุ    

ในแผน 
โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 235 101 42.98 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 307 106 34.52 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 575 114 19.82 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 518 97 18.72 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 371 39 10.51 

          

 3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดได้ดำเนินการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ไฟฟ้า ประปาท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน  ประชาชนอยากให้มีการฝึกอบรม
อาชีพ และส่งเสริมการทำเกษตรเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม 

  เป็นแบบติดตามท่ีใช้ประเมินผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด โดยมีการสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีให้ครอบคลุมประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจำนวน 100 คน เพศชาย 56 คน   
เพศหญิง 44 คน สรุปได้ดังนี้ 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

45 40 15   

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

38 37 25   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

30 54 10 6  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

21 34 35 10  

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

49 24 17 10  

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

38 41 12 9  

รวม 39.87 35.75 18.75 5.62  

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ          
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในภาพรวม  อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.87  รองลงมา      
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.75  ของประชาชนจำนวน 100 คน  

�
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในแต่ละ 

 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

31 39 19 11  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

28 40 20 12  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 50 10 6  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

35 34 21 10  

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

49 24 17 10  

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45 19 12  

รวม 35.62 36 17.75 10.62  

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 36  รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.62  ของประชาชนจำนวน 100 คน  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

29 34 27 10  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

32 40 20 8  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 40 20 6  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 30 11  

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

49  24  17  10    

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 33.62 35.37 20.87 10.12  
 

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 35.37  รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.62 ของประชาชนจำนวน     
100 คน  

�
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

34 27 29 10  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

27 33 25 15  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 50 10 6  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

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

20  28 31 21    

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27 36.12 23.37 13.50  

 

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 36.12 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27   ของประชาชนจำนวน 100 คน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

30 30 29 11  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

29 31 25 15  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 50 10 6  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

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

24  32  24 20    

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27.25 36.75 22.50 13.50  
         

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 36.75 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.25   ของประชาชนจำนวน 100 คน
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

31 29 29 11  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

25 38 25 12  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 47 15 4  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

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

29 47 24    

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27.50 39 23.12 10.37  
        

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ        
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 39 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.50  ของประชาชนจำนวน 
100 คน  
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 29 29 18  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม  

20 39 26 15  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

23 47 18 12  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

34 25 28 13  

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

29 45 26    

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27.75 35.75 23.87 12.62  

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.75   ของประชาชนจำนวน 
100 คน  
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

31 34 25 10  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม  

22 39 28 11  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

23 45 20 12  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 30 32 13  

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

28 44 19 9   

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

31 45  19  5    

 รวม 27 37.62 24.25 11.12  

     จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ       
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ท่ี 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.62 รองลงมาอยู่ในระดับ     
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27  ของประชาชนจำนวน 100 คน  
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8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

28 36 25 11  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม  

23 39 28 10  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

25 45 20 10  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 42 20 13  

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

28 44 19 9   

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

26 39  27 8    

 รวม 26.37 38.62 24.25 10.75  

จากการประเมินพบ ว่าประชาชน ส่วนใหญ่ มีความ พึ งพอใจต่ อผลการดำเนิ น งานของ            
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ท่ี 8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี            
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.62  รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.37       
ของประชาชนจำนวน 100 คน  
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9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 38 26 12  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม  

21 39 28 12   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

19 42 26 13  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

20 31 32 17  

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

25 44 23 8   

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

26 39  27 8    

 รวม 23.87 37.12 26.62 12.37  

        จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ท่ี 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.12 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของประชาชน
จำนวน 100 คน�
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10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

31 39 19 11  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

32 38 25 5  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 47 15 4  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

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

29 47 20  4   

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

30 45  19  6    

 รวม 29.12 41.50 21.37 8  

        จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ท่ี 10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.12   ของ
ประชาชนจำนวน 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. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 27.75 35.75 23.87 12.62  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา 
- วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

27 37.62 24.25 11.12  

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี 26.37 38.62 24.25 10.75  
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

23.87 37.12 26.62 12.37  

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

29.12 41.50 21.37 8  

 รวม 28.51 37.38 22.79 11.29  

         จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  รวมทุกยุทธศาสตร์ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.38 รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.51 ของประชาชน จำนวน 
100 คน�
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

สามารถสรุปข้อมูลสำคัญ ดังต่อไปนี้  
1. อ งค์ ก ารบ ริห าร ส่ วน ต ำบ ลด่ าน ขุ น ท ด ได้ ด ำ เนิ น ก าร จั ดท ำแผน พัฒ น า ท้ อ งถิ่ น ส่ี ปี                     

(พ.ศ.2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) สรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
�

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ และตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 26 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 25 โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ  -  โครงการ 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 17 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 7  โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 21 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 19 โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 13 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 5 โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ 

��
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        ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 9 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 348 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 38 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 306  โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาการการท่องเท่ียวศาสนา - วัฒนธรรมฯ 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 16 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 9 โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 45 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 26 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 16 โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 6 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 17 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 12  โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ 
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 1.1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ และตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
         แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 331 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 304 โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ 

        ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1) จำนวนโครงการท้ังส้ิน 40 โครงการ 
2) จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ 
3) จำนวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 28  โครงการ 
4) จำนวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ – โครงการ 

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

แผนพัฒนาสามปี 
โครงการที่บรรจุ    

ในแผน 
โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 235 101 42.98 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 307 106 34.52 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 575 114 19.82 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 518 97 18.72 
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 – 2565) 371 39 10.51 

 

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดได้ดำเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
ไฟฟ้า ประปาท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน  ประชาชนอยากให้มีการฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมการทำเกษตรเพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
 เป็นแบบติดตามท่ีใช้ประเมินผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด โดยมีการสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีให้ครอบคลุมประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจำนวน 100 คน เพศชาย 56 คน    
เพศหญิง 44 คน  จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)�และแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2561 – 2565) รวมทุกยุทธศาสตร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.38 รองลงมาอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.51 ของประชาชน จำนวน 100 คน 
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1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
 1.3.1 เป้าหมายช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร 
 1.3.2 เป้าหมาย จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีดำเนินการตามโครงการ ครบตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

1.3.3 เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วม
โครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจำนวนครบถ้วนตามท่ีกำหนด 

1.3.4 เป้าหมายกลุ่มท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

1.3.5 เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครง เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
1.3.6 เป้าหมายด้านส่ิงปลูกสร้าง จำนวนแห่งท่ีดำเนินการ เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 
1.3.7 เป้าหมายด้านสถานท่ีดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

�

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
1. เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและอาจเกิดความ

เบ่ือหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 
3. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบ

กฎหมายและงบประมาณท่ีมีจำกัดและบางเร่ืองอาจทำไม่ได ้
 
2.2 ข้อสังเกต  

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในกา
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นส่ีปี 

3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่
ละด้านท่ีจะต้องดำเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรตั้งงบประมาณด้านพัฒนาการเกษตรมากขึ้น  เนื่องจากพ้ืนท่ีในเขตตำบลด่านขุนทด
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ควรตั้งงบประมาณด้านการเกษตรมากขึ้น เช่น การอบรมให้ความรู้
การทำเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  
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2. ควรตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอหรือหากงบประมาณในการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดไม่เพียงพอ  ก็ควรของบประมาณจากหน่วยงานนอกเพ่ือนำมา
พัฒนาพ้ืนท่ีตำบลด่านขุนทด 
 

2.4 ผลจากการพัฒนาและผลสรุปภาพรวม 

1. มีการตั้งงบประมาณในด้านการพัฒนาการเกษตรน้อยเกินไป  

2. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด งบประมาณในการบริหารงานและพัฒนาพ้ืนท่ีในเขต
ตำบลไม่เพียงต่อความต้องการของประชาชน 

3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากภายใต้ข้อจำกัดเร่ืองงบประมาณ 
จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

 
�
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1 โครงการขุดลอกห้วยสาธารณะกุดปลาแข็ง ม.4 200,000          บาท
200,000         บาท

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กก่อนวัยเรียนถึงป.6 โรงเรียนในพ้ืนท่ี 889,346.54      บาท
2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี (เด็กอนุบาลและป.1 - ป.6) 1,528,320        บาท
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจํานวน 494,240          บาท
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าการจัดการศึกษา(รายหัว) 268,830          บาท

 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
5 โครงการจัดงานวันเด็ก 87,811            บาท
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน 20,765            บาท

 3,289,312.54   บาท

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 29,760            บาท
2 โครงการจัดซ้ือวัสดุทางการเกษตร 3,325             บาท

 33,085           บาท

1  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 11,503,600      บาท
2  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,328,000        บาท
3  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ HIV 59,500            บาท
4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 29,580            บาท
5 โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว 148,350          บาท
6 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 10,360            บาท

14,079,390     บาท

    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ที่บรรจุอยู่ในพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
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1 โครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 220,000          บาท
จํานวน 11 หมู่บ้าน  (หมู่ท่ี 3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,)

2 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล (โรคพิษสุนัขบ้า 19,800            บาท
โรคไข้เลือดออก ฯลฯ

3 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 20,000            บาท
4 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 170,000          บาท
5 โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 270,000          บาท
6 โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  (ไม่ใช้งบประมาณ)  

699,800         บาท

 

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ซอยบ้านนายบรรจง ม.6 119,000          บาท
2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ซอยบ้านนายสมชาย  ม.7 291,000          บาท
3 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  สายโนนบ้านน้อยเช่ือมต่อ ม.9  306,000          บาท
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทางไปบ้านผู้ใหญ่ฉวี ดีขุนทด ม.9 305,000          บาท
5 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ่อวัด ม.12 151,000          บาท
6 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายศาลตาปู่ ม.12 79,000            บาท
7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยโคกรุ่งเรือง ม.15 397,000          บาท
8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นข้างโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ถึง  ม.12 429,000          บาท
9 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ปูผิวแอสฟัลท์ติก  ม.2 214,000          บาท
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เส้นส่ีแยกบ้านป้าหมาน-สระโตน   ม.4 488,000          บาท
11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบ้านผอ.ณรงค์ เช่ือมตําบลบ้านเก่า  ม.5 318,000          บาท
12 โครงการซ่อมแซมถนนดิน เส้นทางไปขนส่ง  ม.5 177,000          บาท
13 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นหน้าบ้านลุงกอบ ม.6 229,000          บาท
14 โครงการวางท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้าน ม. 6 99,000            บาท
15 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายวัดบ้านใหม่ไชยณรงค์ ม.10 7,500             บาท
16 โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียม ม.8 3,800             บาท
17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอด่านขุนทด (ขยายเขตจําหน่ายแรงต่ํา ม.12) 15,718            บาท
18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอด่านขุนทด (งานย้ายแนวระบบแรงต่ํา ม.15) 29,624.53        บาท
19 โครงการปรับเกรดพ้ืนผิวทางเดิมภายใน ม.1,2,5,7,10,15,16  (จ่ายขาดเงินสะสม) 427,000          บาท
20 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายไร่ป๋าธง ม.13 (จ่ายขาดเงินสะสม) 201,000          บาท
21 โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ําภายในหมู่บ้าน ม.2 (จ่ายขาดเงินสะสม) 123,000          บาท
22 โครงการก่อสร้างเพ่ิมไหล่ทางถนนซอยปากทาง ม.2 (จ่ายขาดเงินสะสม) 166,000          บาท
23 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ซอยบ้านดวงใจ ม.17 (จ่ายขาดเงินสะสม) 111,500          บาท
24 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยหน้าบ้านครูนิภาวรรณ  ม.12 (จ่ายขาดเงินสะสม) 343,000          บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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25 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  เส้นส่ีแยกบ้านป้าหมาน-สระโตน  ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม) 289,500          บาท
26 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ม.14 (จ่ายขาดเงินสะสม) 15,000            บาท
27 โครงการวางท่อระบายน้ําสระกุมสูง ม. 3  (จ่ายขาดเงินสะสม) 255,000          บาท
28 โครงการก่อสร้างถนนดิน  สายหนองกระทุ่ม  ม.15 (จ่ายขาดเงินสะสม) 334,000          บาท
29 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  ซอยสจ.วิโรจน์ ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม) 154,000          บาท
30 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในหมู่บ้าน  ม.3 (จ่ายขาดเงินสะสม) 419,500          บาท
31 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายมานิตย์  ม.16 (จ่ายขาดเงินสะสม) 205,500          บาท
32 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยยอดตอง ม.5   (จ่ายขาดเงินสะสม) 307,000          บาท
33 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากโรงเรียนบ้านใหม่ไชยณรงค์วิทยาถึงแยกวัด ม.10(จ่ายขาดเงินสะสม 165,000          บาท
34 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านลุงเจียม ม.6  (จ่ายขาดเงินสะสม) 89,000            บาท
35 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทางแยกบ้านยายบ่อ ม.6  (จ่ายขาดเงินสะสม) 116,000          บาท
36 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 1,170,000        บาท
37 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 918,000          บาท
38 โครงการขุดลอกสระหนองประดู่ ม.16  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 1,020,000        บาท

10,487,642.53    บาท

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าท่ี เด็กและเยาวชน 39,838            บาท
2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ใช้งบ สปสช. 90,000.-บาท)
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 115,933          บาท
4 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 130,830          บาท

286,601         บาท

1 โครงการจัดทําปฏิทินอบต.ด่านขุนทด และวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 104,700          บาท
2 โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน 418,220          บาท
3 การจัดประชุมหรือสัมมนาในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน(ค่าป้ายไวนิล) 380                บาท
4 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ   (จัดซ้ือธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ วปร.,ป้ายประชสัมพันธ์ 421,215          บาท

ต้นไม้ประดับซุ้ม)
5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซ้ือกระบองไฟกระพริบ,กระจกโค้งพร้อมขาจับ) 46,105            บาท
6 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง (เติมน้ํายาถังดับเพลิง,จัดซ้ือสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ และหัวฉีดดับเพลิง) 68,000            บาท
7 โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ 1,660             บาท
8 โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง 693,434          บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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9 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบ้ืองต้น 29,380            บาท
10 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 20,000            บาท
11 โครงการติดตั้งและบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL และค่าเช่าพ้ืนท่ีทําโฮมเพจ 27,712            บาท
12 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบทึบ จํานวน 1 ตู้ (กองคลัง) 2,750             บาท
13 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว  (กองคลัง) 2,500             บาท
14 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 1 เคร่ือง (กองคลัง) 21,500            บาท
15 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 3 เคร่ือง (กองการศึกษาฯ) 83,700            บาท
16 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลแบบท่ี 2 (สํานักงานปลัด) 28,000            บาท
17 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ (สํานักงานปลัด) 2,500             บาท
18 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข,ทรายอะเบท, 166,050          บาท

น้ํายาพ่นหมอกควัน)
19 วัสดุก่อสร้าง (วัสดุทําฝายประชารัฐ,หินคลุก ฯลฯ) 167,900          บาท
20 โครงการจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 97,100            บาท
21 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ  LED (สํานักงานปลัด) 10,000            บาท
22 โครงการจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอ้ีสําหรับ 1 ชุด (สํานักงานปลัด) 5,000             บาท
23 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ไม่ใช้งบประมาณ)
24 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลแบบท่ี 2 (กองการศึกษาฯ) 28,000            บาท
25 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ  LED (กองการศึกษาฯ) 10,000            บาท
26 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า(สนง.อบต.ด่านขุนทด) 455,000          บาท

2,910,806       บาท

1 โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล (ป้าย,วัสดุปฏิบัติงาน  และ 99,430            บาท
ค่าเบ้ียเล้ียง)

2 โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง 235,055          บาท
หรือทบทวน 

3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย 26,330            บาท
360,815         บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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1 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 27,795            บาท

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะ 77,560            บาท

3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 47,792            บาท

153,147         บาท

                            จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 95 โครงการ  จํานวนเงินที่ใช้  32,500,599.07   บาท

1 โครงการก่อสร้างร้ัว ประตู และเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ด่านขุนทด 436,000          บาท

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น มข.2527 พร้อมขุดคลองน้ําขาว  ม.4 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 900,000          บาท

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 20,000            บาท
2 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 40,000            บาท
3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000            บาท

90,000           บาท

1 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย 40,000            บาท
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000            บาท

50,000           บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ
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1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายมานิตย์   ม.16 116,000          บาท
2 โครงการวางท่อระบายน้ําสระกุมสูง  ม.3 129,000          บาท
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองโสน ม.11 314,000          บาท
4 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 50,000            บาท

609,000         บาท

1  โครงการซ่อมแซมเคร่ืองออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน 10,000            บาท
2  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา 20,000            บาท
3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามแนวทางพระราชดําริ 20,000            บาท

50,000           บาท

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง 200,000          บาท
2 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 30,000            บาท
3 วัสดุสํารวจ  (เคร่ืองวัดปริมาณน้ําฝน) 8,000             บาท

238,000         บาท

1 วัสดุอ่ืน (จัดซ้ือถังขยะ) 30,000            บาท
2 โครงการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจําประจําวัน 20,000            บาท

50,000           บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์
โครงการที่
ดําเนินการ
แล้ว

งบประมาณ
โครงการที่

ไม่
ดําเนินการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 1 200,000              -  -
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6 3,289,312.54      3 90,000            
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  2 33,085                -  -
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 6 14,079,390         2 50,000            
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 6 699,800              -  -
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 38 10,487,642.53     4 609,000          
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - 4 286,601             3 50,000            
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 26 2,910,806           3 238,000          
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 360,815              -  -
10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 153,147             2 50,000            

รวม 95 32,500,599.07    17 1,087,000       

 

ยุทธศาสตร์

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รวม

    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ที่บรรจุอยู่ในพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการที่ดําเนินการแล้ว

27
12
39

งบประมาณ

5,851,100                      
304,340                         

6,155,440                     
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โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ                    จํานวน    2   โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ                    จํานวน    17 โครงการ
                                                      คิดเป็นเปอร์เซ็นต์          136  x  100     =   87.74

155

         จํานวน  155  โครงการ
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ                                                                         จํานวน  136  โครงการ

 โครงการในข้อบัญญัติ,จ่ายขาดเงินสะสม,อุดหนุนเฉพาะกิจ,เงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 2  

การติดตามและประเมินผล 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นหรือ
บรรลุผลในอนาคตข้างหน้าไว้ดังนี้   

“องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มุ่งม่ันพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

พันธกิจ (MISSION) 

1. การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่  มีความเข้มแข็ง  โดยให้รับการบริหารสาธารณะและโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีจำเป็นอย่างเพียงพอ  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การสาธารณสุข  การเกษตร ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ต่อไป 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือจากภาครัฐ และประชาชน 
4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมท้ัง

ขจัดปัญหายาเสพติด 
5. จัดการดูแลส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. การได้รับบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและท่ัวถึง 
2. ดำเนินการยกระดับความเป็นอยู่  คุณภาพชีวิต  และความรู้เท่าทันสังคมมาให้กับคนในชุมชน 

พร้อมท้ังส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือบริหารจัดการน้ำ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ พร้อมแก้ไขและป้องกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค และ
การเกษตรตลอดปี พร้อมท้ังพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

��
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 แนวทางการพัฒนา 
1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เม่ือปี 

2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
2. จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในโครงการท่ีได้รับแต่ละโครงการ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทักษะของบุคลากรในด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) 

เพ่ือเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ  ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้มีศักยภาพ  
 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.2 สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวช้ีวัด 

1.  จำนวนประชาชนท่ีได้รับการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมให้กับประชาชน และพัฒนาคุณภาพ

การผลิตด้านเกษตรกรรม  มีการจัดให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในการนำเอาวิทยาการใหม่ๆ เพ่ือ
นำไปประยุกต์ในการทำอาชีพ 

 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
3.2 สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก 
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3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและการอนุรักษ์ และเพ่ิม
รายได้ 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จำนวนศูนย์ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม 
3. ประชาชนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการผลิต 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี  ให้อยู่อย่างมีความสุข สามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนา 
4.1. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
4.2. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการ

จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพ่ือดำเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

4.3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไปใน
อนาคต 

4.4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
4.5. ดำเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไข

ปัญหาการเสพ การผลิต การจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 

ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนประชาชนผู้สูงอายุท่ีได้รับการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ 
2. จำนวนโครงการ / กิจกรรมท่ีกลุ่มเด็ก  เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ  เข้าร่วมโครงการ 
3. จำนวนผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเช้ือ HIV  ได้รับการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ 
4. จำนวนเด็ก  สตรี  และผู้สูงอายุ  ท่ีได้รับความช่วยเหลือในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  เพ่ือนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัย

ท่ีดีได้รับการบริหารสาธารณะสุขอย่างท่ัวถึงครอบคลุมและเป็นธรรม  รวมท้ังพัฒนาการให้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ให้ประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้านและชุมชนท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง 
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนผู้ขอรับการบริหารด้านสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น 
2. ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม อสม. ในตำบลด่านขุนทด 
3. จำนวนผู้ป่วยจากโรคติดต่อต่าง ๆ ลดลง เช่น ไข้เลือดออก 
4. มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินสำหรับบริการให้กับผู้ป่วยและนำพาผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล

ใกล้เคียงท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

6. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

 แนวทางการพัฒนา 
6.1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน  ให้สอคล้องกับ

ความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชิวิตอย่างพอเพียง 
6.2.  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร แหล่งท่องเท่ียว และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน 

6.3.  ประสาน สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือ
สนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

6.4.  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

 ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในโครงการท่ีได้รับแต่ละโครงการ 
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

เป้าหมาย 
 เพ่ือฟ้ืนฟูและส่งเสริมคนภายในชุมชน ให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน และการจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่างๆช่วยเสริมสร้าง
ทักษะของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

แนวทางการพัฒนา 
7.1. พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
7.2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่

ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมี
แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ 

 ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ 
2. จำนวนประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว  และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ   สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  เพ่ีอให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของ
จังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนา 
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร  เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ี

กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการประชาชนให้ สะดวก 

รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน            
8.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการ ของ

ประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง 
2. การบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์มาตราสากล 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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4. การวางโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
5. อัตราการรับรู้ข่าวสารของทางอบต.ท่ีประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น 

 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ีสำคัญ เพ่ือสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

 ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนโครงการท่ีดำเนินงาน 
2. จำนวนตำรวจบ้าน และอปพร. ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 

 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน   
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม    

 แนวทางการพัฒนา 
10.1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน

การพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2.  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

ในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนประชาชนท่ีร่วมทำกิจกรรม 
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีประสานความร่วมมือกันระหว่างชุมชน 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 – 2564 และ เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 

ยุทธศาสตร ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรก์ารสานต่อ
แนวทางพระราชดำร ิ

26 37,689,000 26 37,639,000 26 37,639,000 26 37,639,000 104 150,606,000 
 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
การศึกษา 

17 6,216,000 17 6,216,000 17 6,216,000 17 6,216,000 68 24,864,000 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

21 2,015,535 21 2,015,535 21 2,015,535 21 2,015,535 84 8,062,140 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

13 12,690,000 13 12,690,000 13 12,690,000 13 12,690,000 52 50,760,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

9 842,000 9 842,000 9 842,000 9 842,000 36 3,368,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

348 239,373,500 348 239,373,500 348 239,405,000 348 239,373,500 1,392 957,525,500 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการทอ่งเทีย่ว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

16 2,285,000 16 2,285,000 16 4,085,000 16 4,085,000 64 12,740,000 

8. ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

45 47,750,000 45 47,740,000 45 47,740,000 45 47,740,000 180 190,970,000 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6 730,000 6 730,000 6 730,000 6 730,000 24 2,920,000 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนรุักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

17 1,710,000 17 1,660,000 17 1,660,000 17 1,660,000 68 6,690,000 

 

หมายเหตุ  ไม่รวมโครงการพัฒนา (เปล่ียนแปลง) แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 
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จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 – 2565 

ยุทธศาสตร ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรก์ารสาน
ต่อแนวทาง
พระราชดำร ิ

19 8,264,000 22 35,828,000 16 40,845,000 24 41,704,000 25 44,466,000 105 171,107,000 

2. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา 

17 6,166,000 16 5,866,000 18 4,116,200 17 4,086,200 17 5,486,200 78 25,720,600 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

21 2,065,535 19 1,915,535 - - 17 1,395,535 20 2,095,535 77 7,472,140 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

13 13,738,400 13 14,999,600 12 16,306,600 15 16,486,600 15 16,486,600 68 78,017,800 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

11 1,344,000 11 1,244,000 8 991,000 12 1,251,000 12 1,251,000 54 6,081,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒ นาโครงสร้ า ง
พ้ืนฐาน 

331 45,565,000 361 55,099,000 197 60,858,400 246 60,160,400 207 53,311,400 1,342 274,994,200 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

10 960,000 10 960,000 9 2,430,000 11 5,080,000 12 5,180,000 46 14,610,000 

8. ยุทธศาสตรก์าร
บริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ดี 

40 28,990,000 38 28,650,000 15 4,570,000 19 21,200,000 19 21,500,000 131 104,910,000 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

6 730,000 6 730,000 5 500,000 5 620,000 5 620,000 27 3,200,000 

10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

15 780,000 13 550,000 6 260,000 8 320,000 8 320,000 50 2,230,000 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
     ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

�

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

�

�

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
(ปี 2562) 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ

จริง 

ร้อยละ 
จำนวน

งบประมาณ
ในแผนพัฒนา 

จำนวน
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ร้อยละ 

1. การสานต่อแนวทางพระราชดำร ิ 26 1 3.84 36,544,000 200,000 0.54 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา 17 7 41.17 4,516,000 3,725,312.54 82.49 
3. ด้านการพัฒนาการเกษตร 21 2 9.52 2,015,535 33,085 1.64 
4. ด้านการพัฒนาสังคม 13 6 46.15 12,290,000 14,079,390 114.55 
5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 9 6 66.66 842,000 699,800 83.11 
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 348 39 11.20 207,807,000 11,387,642.53 5.47 
7. ด้านการพัฒนาการการท่องเท่ียวศาสนา-
วัฒนธรรมฯ 

16 4 25.00 2,260,000 286,601 12.68 

8. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี 45 26 57.77 47,740,000 2,910,806 6.09 
9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 6 3 50.00 730,000 360,815 49.42 
10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

17 3 17.64 1,660,000 153,147 9.22 

รวม 518 97 18.72 316,404,535 33,836,599.07 10.69 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
(ปี 2562) 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ

จริง 

ร้อยละ 
จำนวน

งบประมาณ
ในแผนพัฒนา 

จำนวน
งบประมาณที่
ดำเนินการ

จริง 

ร้อยละ 

6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 331 27 8.15 20,203,000 5,851,100  28.96 
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี 40 12 30.00 26,650,000 304,340  1.14 

รวม 371 39 10.15 46,853,000 6,155,440 13.13  
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1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
(งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ่ายขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

  

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่แล้ว

เสร็จ 
จำนวนโครงการที่ยัง

ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการทั้งหมด 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง

พระราชดำร ิ
1 200,000 - - - - 1 200,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ าน
การศึกษา 

6 3,289,312.54 3 90,000 1 436,000 10 3,815,312.54 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

2 33,085 - - - - 2 33,085 

4. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒนา
สังคม 

6 14,079,390 2 50,000 - - 8 14,129,390 

5. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒนา
สาธารณสุข 

6 699,800 - - - - 6 699,800 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

38 10,487,642.53 4 609,000 1 900,0000 43 11,996,642.53 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

4 286,601 3 50,000 - - 7 336,601 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีด ี

26 2,910,806 3 238,000 - - 29 3,148,806 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 

3 360,815 - - - - 3 360,815 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3 153,147 2 50,000 - - 5 203,147 

รวม 95 32,500,599.07 17 1,087,000 2 1,336,000 114 34,923,599.07 
 
ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
(งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินทุนสำรองเงินสะสม  
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการทั้งหมด 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
6.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 27 5,851,100  - - 27 5,851,100 
8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี 12 304,340  - - 12 304,340 

รวม 39 6,155,440 - - 39 6,155,440 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ที่บรรจุอยู่ในพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่
ดำเนินการ

แล้ว 
งบประมาณ 

โครงการที่ไม่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำร ิ 1  200,000  -  - 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 7  3,725,312.54  3  90,000  
3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตร   2  33,085  -  - 
4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม  6  14,079,390  2  50,000  
5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข 6  699,800  -  - 
6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 39  11,387,642.53  4  609,000  
7. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

4  286,601  3  50,000  

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี 26  2,910,806  3  238,000  
9. ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

3  360,815  -  - 

10.ยุทธศาสตรด์้านการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

3 153,147 2 50,000 

รวม 97  33,836,599.07  17  1,087,000  

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่ดำเนินการแล้ว งบประมาณ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 27 5,851,100 
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 12    304,340 

รวม 39 6,155,440 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan) 

�

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

ทั้งหมด 

จำนวน 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จำนวน 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จำนวน 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จำนวน 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จำนวน คิด

เป็น 
งบประมาณ 

คิด

เป็น โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 25 4.79 36,594,000.00 10.35 1 1.08 206,000.00 0.65 1 1.33 200,000.00 0.74 1 1.33 200,000.00 0.75 1 1.35 200,000.00 0.77 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 18 3.45 6,376,000.00 1.8 11 11.83 3,499,676.00 11.12 6 8 2,861,976.26 10.59 6 8 2,598,047.90 9.71 5 6.76 1,909,896.00 7.32 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 21 4.02 2,015,535.00 0.57 2 2.15 160,000.00 0.51 1 1.33 3,325.00 0.01 1 1.33 3,325.00 0.01 1 1.35 3,325.00 0.01 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 14 2.68 12,720,000.00 3.6 8 8.6 15,057,950.00 47.85 6 8 13,121,590.00 48.55 6 8 13,121,590.00 49.03 6 8.11 13,121,590.00 50.32 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 8 1.53 812,000.00 0.23 3 3.23 470,000.00 1.49 3 4 459,800.00 1.7 3 4 459,800.00 1.72 3 4.05 459,800.00 1.76 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 351 67.24 242,456,500.00 68.6 34 36.56 8,246,000.00 26.21 32 42.67 7,532,842.53 27.87 32 42.67 7,532,842.53 28.15 32 43.24 7,532,842.53 28.89 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 17 3.26 2,305,000.00 0.65 7 7.53 336,660.00 1.07 4 5.33 210,281.00 0.78 4 5.33 210,281.00 0.79 4 5.41 210,281.00 0.81 

8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 45 8.62 47,790,000.00 13.52 20 21.51 3,050,500.00 9.69 17 22.67 2,291,473.00 8.48 17 22.67 2,291,473.00 8.56 17 22.97 2,291,473.00 8.79 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 6 1.15 730,000.00 0.21 3 3.23 310,000.00 0.99 3 4 269,085.00 1 3 4 269,085.00 1.01 3 4.05 269,085.00 1.03 

10..ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 17 3.26 1,660,000.00 0.47 4 4.3 130,000.00 0.41 2 2.67 75,587.00 0.28 2 2.67 75,587.00 0.28 2 2.7 75,587.00 0.29 

รวม 522   353,459,035.00   93   31,466,786.00   75   27,025,959.79   75   26,762,031.43  74  26,073,879.53   

�
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1 โครงการติดตั้งเสาบอกระดับน้ํา 7,000            บาท
2 โครงการติดตั้งป้ายบังคับจราจร 8,100            บาท
3 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหลังวัดบ้านใหม่เจริญสุข ม.5 194,000        บาท
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยยอดตอง ม.5 303,000        บาท
5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED 325,000        บาท
6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นข้างโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ถึง  ม.12  (เงินทุนสํารองเงินสะสม 490,000        บาท
7 โครงการวางท่อลอดเหล่ียมกุดมิตาว ม.4   (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 242,500        บาท
8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุขสิน  ม.4  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 218,500        บาท
9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทับถนนเดิมพร้อมเปล่ียนฝาท่อซอยยายสนาม ม.12(เงินทุนสํารองเงินสะสม 109,500        บาท
10 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยหลังโรงเรียน ม.15 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 305,500        บาท
11 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านอบต.แต๋ว  ม.7 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 166,000        บาท
12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยโรงฆ่าสัตว์  ม.2 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 484,500        บาท
13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสมชาย   ม.7 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 142,000        บาท
14 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโนนบ้านน้อย ม.8 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 308,000        บาท
15 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายโรงน้ําแข็งถึงส่ีแยก  ม.17 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 482,500        บาท
16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางเข้านานารีสอร์ท  ม.14 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 300,000        บาท
17 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. เส้นริมบึงหนองโสน  ม.11 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 111,000        บาท
18 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายเอเชีย  ม.12 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 82,500          บาท
19 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายพัน  สายจันทร์  ม.6  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 210,500        บาท
20 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลากลางบ้านถึงบ้านนางน้อย อ่ิมขุนทด ม.13(เงินทุนสํารองเงินสะสม 159,000        บาท
21 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายประสงค์ ม.16  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 97,500          บาท
22 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นรอบหมู่บ้าน ม.10  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 300,000        บาท
23 โครงการเทคอนกรีตทับเส้นทางเดิมภายในหมู่บ้าน ม. 3  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 166,500        บาท
24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําเส้นแยกป้าหมาน ถึงสระโตน ม. 4  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 187,000        บาท
25 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยโคกเจริญ  ม.15  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 166,500        บาท
26 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยร่วมใจ ม.15  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 152,500        บาท
27 โครงการวางท่อระบายน้ํา(ติดบึง)เส้นหน้าบ้านนายประเสริฐ ทองคล่ี ม.6 (เงินทุนสํารองเงินสะสม 132,000        บาท

5,851,100      บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
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1 โครงการจัดซ้ือช้ันวางแฟ้ม 40 ช่อง (กองคลัง) 3,800            บาท
2 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก จํานวน 1 ตู้ (กองคลัง) 3,800            บาท
3 วัสดุสํารวจ (เทปวัดระยะทาง) 1,800            บาท
4 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัติงาน  3 ชุด (กองช่าง) 5,940            บาท
5 โครงการจัดซ้ือล้อวัดระยะทางแบบเดินตาม 4,000            บาท
6 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงและลําโพงสําหรับหมู่บ้าน 47,600          บาท
7 วัสดุสนาม  (จัดซ้ือผ้าใบเต้นท์ ๓ ผืน) 56,000          บาท
8 จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ จํานวน 7 เคร่ือง 4,900            บาท
9 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีสําหรับปฏิบัติราชการ 3 ตัว (สํานักงานปลัด) 6,600            บาท
10 โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก (สํานักงานปลัด) 26,900          บาท
11 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม 100 ตัว 65,000          บาท
12 โครงการจัดซ้ือเต้นท์ผ้าใบ (2 หลัง) 78,000          บาท

304,340       บาท

                            จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 39 โครงการ        จํานวนเงินที่ใช้  6,155,440     บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. มีการตั้งงบประมาณในด้านการพัฒนาการเกษตรน้อยเกินไป  
2. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด งบประมาณในการบริหารงานและพัฒนาพ้ืนท่ีในเขต

ตำบลไม่เพียงต่อความต้องการของประชาชน 

3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากภายใต้ข้อจำกัดเร่ืองงบประมาณ 
จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรตั้งงบประมาณด้านพัฒนาการเกษตรมากขึ้น  เนื่องจากพ้ืนท่ีในเขตตำบลด่านขุนทด

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ควรตั้งงบประมาณด้านการเกษตร
มากขึ้น เช่น การอบรมให้ความรู้การทำเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  

2. ควรตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอหรือหากงบประมาณในการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดไม่เพียงพอ  ก็ควรของบประมาณจากหน่วยงาน
นอกเพ่ือนำมาพัฒนาพ้ืนท่ีตำบลด่านขุนทด 

�

�
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2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นส่ีปี ประกอบด้วย 
1.1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4)  วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8)  แผนงาน 5 คะแนน 
(9)  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (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 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรลล 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

20 

(3) 

 

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

(2) 
 

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

 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง    การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 

 

 

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

 
(2) 

 

 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

 

(2) 
 

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
(3) 
 

 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

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

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

(3)  

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

(3) 
 

(4) การวิ เคราะห์ท างเศรษฐกิจ  ข้ อ มู ลด้ านรายได้ ครั ว เรือน            
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 
 

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี มีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 

 

 

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

(3) 

 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและเชื่อมโยงห ลักประชารัฐ         
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

60 
 

(10) 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด   

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังห วัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ         
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 ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 
(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ 
ต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

 
(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนาไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 
(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้ วัด        
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตรข์ององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

 
(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
(5)  

รวมคะแนน 100 
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

ประกอบด้วย 
2.2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี1 2   5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน    

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 



35�
�

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง 

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)�
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)�
5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5)�
5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)�

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่ น  (ใช้ ก าร วิ เคราะ ห์  SWOT Analysis/Demandm 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ี
ดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการได้ มีจำนวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ี
ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิ เค ราะห์ผลกระทบ/ส่ิ ง ท่ี กระทบ  (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม     
งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน   
พึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ        
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิ เค ราะห์ผลกระทบ/ส่ิ ง ท่ี กระทบ  (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ าง ๆ         
จนนำไป สู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่ น โดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand(DemandAnalysis)/GlobalDemand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective)�โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัด เจน           
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชั ด เจน น ำ ไป สู่ ก ารตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้ าห ม ายต้ อ งชั ด เจ น ส าม า รถ ระ บุ จ ำน วน เท่ า ไร
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
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
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครฐั เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

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

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ  
(3) การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม  
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

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

(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(6)การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โค ร งก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม  
(2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
(3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้นท่ี
เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ัง
คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถู กต้ อ งตามห ลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

มี ก า รก ำห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล งาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ป ระ สิท ธิผล  (effectiveness) ใช้ บ อกป ระ สิท ธิภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด
ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ี
ส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ 

(5)  

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

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3)ระ บุ ส่ิ ง ท่ี ต้ อ งก ารด ำ เนิ น งาน อย่ า งชั ด เจน แล ะ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ

ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนา อบต.ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม      
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) “รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เร่ือง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0810.3/ว6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562  เร่ือง ซักซ้อมแนวทาวการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
แบบท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี 3/1  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ด่านขุนทดภาพรวม 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาดังแบบฟอร์มต่อไปนี้ 
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2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังนี ้

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ
ดำเนินการ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ��  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ��  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ��  

4. มีการจัดตั้งคณะการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ��  

5. มีการจัดประชุมคณะการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ��  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

��  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นนำมาจัดทำฐานข้อมูล ��  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทำแผน ��  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น ��  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

��  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

��  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ��  

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ��  

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ��  

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ��  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ��  

17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ ��  

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ ��  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ ��  

แบบที ่1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง                                   

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด   จังหวัดนคราชสีมา 
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด                                 

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 และ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (สรุป ผ.01,02,03,08) 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 26 37,689,000 26 37,639,000 26 37,639,000 26 37,639,000 104 150,606,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 17 6,216,000 17 6,216,000 17 6,216,000 17 6,216,000 68 24,864,000 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 21 2,015,535 21 2,015,535 21 2,015,535 21 2,015,535 84 8,062,140 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 13 12,690,000 13 12,690,000 13 12,690,000 13 12,690,000 52 50,760,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 9 842,000 9 842,000 9 842,000 9 842,000 36 3,368,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

348 239,373,500 348 239,373,500 348 239,405,000 348 239,373,500 1,392 957,525,500 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
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ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกฬีา 
 

16 2,285,000 16 2,285,000 16 4,085,000 16 4,085,000 64 12,740,000 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 45 47,750,000 45 47,740,000 45 47,740,000 45 47,740,000 180 190,970,000 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

6 730,000 6 730,000 6 730,000 6 730,000 24 2,920,000 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17 1,710,000 17 1,660,000 17 1,660,000 17 1,660,000 68 6,690,000 

รวม 518 351,301,035 518 351,191,035 518 353,022,535 518 352,991,035 2,072 1,408,505,640 

 

 

�

�

�

�

�

�

�
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จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

19 8,264,000 22 35,828,000 16 40,845,000 24 41,704,000 25 44,466,000 105 171,107,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

17 6,166,000 16 5,866,000 18 4,116,200 17 4,086,200 17 5,486,200 78 24,770,600 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

21 2,065,535 19 1,915,535 - - 17 1,395,535 20 2,095,535 77 7,472.14 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 13 13,738,400 13 14,999,600 12 16,306,600 15 16,486,600 15 16,486,600 68 78,017,800 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

11 1,344,000 11 1,244,000 8 991,000 12 1,251,000 12 1,251,000 54 6,081,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

331 45,565,000 361 55,099,000 197 60,858,400 246 60,160,400 207 53,311,400 1,342 274,994,200 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

10 960,000 10 960,000 9 2,430,000 11 5,080,000 12 5,180,000 46 14,610,000 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

40 28,990,000 38 28,650,000 15 4,570,000 19 21,200,000 19 21,500,000 131 104,910,000 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6 730,000 6 730,000 5 500,000 5 620,000 5 620,000 27 3,200,000 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 780,000 13 550,000 6 260,000 8 320,000 8 320,000 50 2,230,000 

รวม 483 108,602,935 509 145,842,135 286 130,877,200 374 152,303,735 340 150,716,735 1,978 688,342,740 
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           แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม 

คำช้ีแจง :  แบบท่ี 3/1 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลด่านขุนทดภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 คร้ัง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    ( ) ชาย    ( ) หญิง 

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

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

3. การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา    ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ( ) ปริญญาตร ี

( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลัก  ( ) รับราชการ    ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

( ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   ( ) รับจ้าง 

( ) นักเรียน/นักศึกษา             ( ) เกษตรกร 

( ) อ่ืนๆ (ระบุ 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขนุทด 
 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพัน ธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อ มูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

รวม      
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ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพัน ธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อ มูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

รวม      
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      

 
 



  
  

  
  

ภาคผนวก 






