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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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ส่วนที่  1  

บทนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 
6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่          
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื ่อผู้บริหารท้องถิ ่นได้รับรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเปน็ระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม  

      ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม(Monitoring)  และการประเมิน(Evaluation) เป็นกระบวนการที ่แตกต่างกันมี

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

การติดตามและประเมินผล เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ ่งในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น  ถึงสามารถชี ้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื ่องมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลแผนการพัฒนา ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบ 

การติดตาม(Monitoring)  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้   
เพื่อตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นตามแผนงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมุ่งที่จะตอบ
คำถามหลักว่าในการดำเนินงานนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่  ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดหรือไม่ 
ได้ผลตรงตามที่กำหนดหรือไม่  ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้งาน/โครงการ
ดำเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานและแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการติดตามผล จึงต้องดำเนินการ
อย่างสม่ำเสมอในหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง  ผู้บังคับบัญชา  เพื่อให้การดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน  เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานการติดตาม
งานเป็นเคร่ืองมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปได้ด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค  

การประเมินผล(Evaliation)  หมายถึง  การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ 
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับกำหนด
เกณฑ์ที่กำหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน/โครงการนั้นหรือไม่เพียงใด 

  



2 

 

 
1.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเปน็เพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้กำหนด
เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ     
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง

ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู ้มีส่วนได้เสีย ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง 
ประชาชนในตำบลด่านขุนทดหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1   
แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น  ตามระเบ ียบ

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

ให้ผ ู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอกี
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
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ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

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

ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 11 
และข้อ 12 
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แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
 

สภาท้องถิ่นเสนอความเห็นให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็น
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้

ความเห็นดังกลา่ว ภายในเดือนธันวาคม 
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1.4 เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ

ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ดังนี้   
                   การประเมินผลเชิงปริมาณ 

1) แบบที่ 1  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2)  แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

          เครื่องมือที่ใช้  คือ แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
ภาพรวม 

2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล          
ด่านขุนทดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. ช่วยทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงาน มีความชัดเจนและ
สามารถที่จะนำไปปฏิบัติอย่างได้ผล 
  2. ช่วยทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ 
  3. ช่วยให้แผนงาน/โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และดำเนินการได้ 
  4. การประเมินแผน/โครงการมีส่วนในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพราะการ
ประเมินเป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง แก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
  5. การประเมินช่วยในการตัดสินใจการบริหารงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

1) นายศิริชัย เหิมขุนทด กำนันตำบลด่านขุนทด (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 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) นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด กรรมการ 
10) นางบุญพร้ิง คืนดี ครูชำนาญการพเิศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 
11) นางสาววรันต์ภรณ์   วิทยารัตน์ หัวหน้าสำนกังานปลัด(หัวหน้าส่วนการบริหาร) กรรมการ 
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ส่วนที่ 2  

การติดตามและประเมินผล 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นหรือ
บรรลุผลในอนาคตข้างหน้าไว้ดังนี้   

“องค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต” 

พันธกิจ (MISSION) 

1. การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู ่  มีความเข้มแข็ง  โดยให้รับการบริหารสาธารณะและโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน  

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การสาธารณสุข  การเกษตร ตลอดจนอนุรักษแ์ละ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ต่อไป 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือจากภาครัฐ และประชาชน 
4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้ง

ขจัดปัญหายาเสพติด 
5. จัดการดูแลสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. การได้รับบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและทั่วถึง 
2. ดำเนินการยกระดับความเป็นอยู่  คุณภาพชีวิต  และความรู้เท่าทันสังคมมาให้กับคนในชุมชน 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

 เป้าหมาย 
 เพื่อบริหารจัดการน้ำ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ พร้อมแก้ไขและป้องกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค และ
การเกษตรตลอดปี พร้อมทั้งพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการพัฒนา 
1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ  เมื่อปี 

2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการ

อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
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1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัด 

1. จำนวนผู้มสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสงัคม 
2. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
เป้าหมาย 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะของบุคลากรในด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) 

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

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.2 สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวชี้วัด 

1.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
เป้าหมาย 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมให้กับประชาชน และพัฒนาคุณภาพ

การผลิตด้านเกษตรกรรม  มีการจัดให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในการนำเอาวิทยาการใหม่ๆ เพื่อ
นำไปประยุกต์ในการทำอาชีพ 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
3.2 สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก 
3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์ และเพิ่ม

รายได้ 
ตัวชี้วัด 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จำนวนศูนย์ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม 
3. ประชาชนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการผลิต 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
เป้าหมาย 
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เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที ่  ให้อยู ่อย่างมีความสุข สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด 

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

จัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อดำเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

4.3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปใน
อนาคต 

4.4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
4.5. ดำเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไข

ปัญหาการเสพ การผลิต การจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
ตัวชี้วัด 

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

 
5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 
เป้าหมาย 
เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัย

ที่ดีได้รับการบริหารสาธารณะสุขอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม  รวมทั้งพัฒนาการให้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ให้ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถกูต้อง 
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการบริการด้านสาธารณสุขตามขั ้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 

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

 
 

6. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าหมาย 
 เพื่อก่อสร้างและซอ่มบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มคีวามสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนสง่ ด้าน
ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

6.1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน  ให้สอคล้องกบั
ความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชิวิตอย่างพอเพียง 

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

6.3.  ประสาน สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

6.4.  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
 ตัวชี้วัด 

1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
เป้าหมาย 

 เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมคนภายในชุมชน ให้อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน และการจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่างๆช่วยเสริมสร้าง
ทักษะของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน ์

แนวทางการพัฒนา 
7.1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
7.2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่

ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมี
แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ 

 ตัวชี้วัด 
1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
2. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
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8. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 เป้าหมาย 

 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว  และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ   สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  เพี่อให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของ
จังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แนวทางการพัฒนา 
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร  เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่

กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการประชาชนให้ สะดวก 

รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ ่มพูนความรู้เพื่อ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน            
8.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการ ของ

ประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ตัวชี้วัด 
1. จำนวนผู้มสี่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมอืง 
2. การบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์มาตราสากล 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
4. การวางโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
5. อัตราการรับรู้ข่าวสารของทางอบต.ที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพิ่มสูงขึ้น 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าหมาย 
เพื ่อส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพิ ่มความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปดิในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ เพื่อสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) เพื ่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที ่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

 ตัวชี้วัด 
1. จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน 
2. จำนวนตำรวจบ้าน และอปพร. ที่เข้าร่วมโครงการ 
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     10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 

 เพื ่อพัฒนาระบบการจัดการสิ ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน   
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม    

 แนวทางการพัฒนา 
10.1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน

การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2.  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

ในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิง่แวดลอ้ม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  

ตัวชี้วัด 
1. จำนวนประชาชนที่ร่วมทำกิจกรรม 
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ประสานความร่วมมือกันระหว่างชุมชน 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
และเพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์าร
สานต่อแนวทาง
พระราชดําร ิ

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

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การศกึษา 

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

ยุทธศาสตรด์า้น
การพัฒนาการ
เกษตร 

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

ยุทธศาสตรด์า้น
การพัฒนาสงัคม 

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

ยุทธศาสตรด์า้น
การพัฒนา
สาธารณสขุ 

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

ยุทธศาสตรด์า้น
การพัฒนาโครงสรา้งพื
นฐาน 

300 219,002,500.00 329 248,760,500.00 213 275,693,200.00 282 358,596,700.00 238 342,965,200.00 

ยุทธศาสตรด์า้น
การพัฒนาการท่องเที�ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี
และกฬีา 

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

ยุทธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ด ี

38 28,750,000.00 37 28,670,000.00 16 4,630,000.00 23 21,475,000.00 25 21,915,000.00 

ยุทธศาสตรด์า้น
การรักษาความ
ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิ 

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

ยุทธศาสตรด์า้น
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

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

รวม 450 284,024,635.00 477 340,786,635.00 306 354,486,000.00 419 459,565,035.00 396 453,430,535.00 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

 

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

 ยุทธศาสตร์  
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการที่ไมไ่ด้
ดำเนินการ  

จำนวนโครงการอยู่
ระหว่างดำเนินการ  

จำนวนโครงการทั้งหมด  

จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  
1. ย ุ ท ธ ศ า สต ร ์ ก า รส า นต ่ อ แ นวทา ง

พระราชดำริ  
- - - - - - - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   5   2,030,225   3  140,000 - - 8 2,170,225 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   1  28,170   3 80,000 - - 4 108,170  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 6 15,518,916  5 130,000 - - 11 15,648,916  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 3 348,780  4 186,000 - - 7 534,780 
6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
17  4,078,000   4     2,220,000 7 1,824,500 28 8,122,500 

7. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วฒันธรรมประเพณีและกีฬา  

2  152,604  2 80,000 - - 4 232,604 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

14  1,785,789  5 110,000 2 840,000 21 2,735,789 

9. ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  

2  47,230  2 230,000 - - 4 277,230 

10. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5  391,891  1 40,000 - - 6 431891 

รวม 55  24,381,605  29  3,216,800 9 2,664,500 93 30,262,905 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 จำนวนโครงการ
ในแผนพัฒนา   
(ปี 2565) 

จำนวน 
โครงการที่ 
ดำเนินการ 

จริง 

ร้อยละ 
จำนวน 

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

จำนวน 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ร้อยละ 

 1. การสานต่อแนวทางพระราชดำร ิ  31   -   0   50,511,000   - 0 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา  19  5  26.31   5,626,200    2,030,225  36.09 
3. ด้านการพัฒนาการเกษตร  22  1 4.54   2,135,535  28,170  1.32 
4. ด้านการพัฒนาสังคม 18 6 33.33 17,556,600  15,518,916  88.40 
5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 15 3 20  1,341,000  348,780  26.01 
6. ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 238 17 7.14   342,965,200  4,078,000  1.19 
7. ด้านการท่องเทีย่ว ศาสนา วฒันธรรมประเพณีและกีฬา      13 2 15.38  10,160,000  152,604  1.50 
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 25 14 56  21,915,000  1,785,789  8.14 
9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 2 33.33  870,000  47,230  5.43 
10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 5 55.55  350,000  391,891  111.97 

รวม 396 55 13.88  453,430,535 24,381,605 5.38 
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รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์  
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการที่ไมไ่ด้
ดำเนินการ  

จำนวนโครงการอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  
1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  - - - - - - 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   5  2,030,225 3  140,000 - - 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   1  28,170 3 80,000 - - 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 6 15,518,916 5 130,000 - - 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 3 348,780 4 186,000 - - 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 17  4,078,000  4 2,220,000 7 1,824,500 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  

2  152,604 2 80,000 - - 

8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14  1,785,789 5 110,000 2 840,000 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

2  47,230 2 230,000 - - 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

5  391,891 1 40,000 - - 

รวม 55  24,381,605  29  3,216,800 9 2,664,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 

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

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  

- ไม่ได้ดำเนินการ- 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา   

        1. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพครูสงักัด ศพด.                                               16,678   บาท 

        2. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างเพือ่การเรียนรู้และพฒันาของเด็กก่อนวัยเรียน        29,430   บาท     

        3. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พฒันาเด็กเลก็                           13,780   บาท   

        4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                        633,687   บาท   

        5. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                 1,336,650  บาท           

                                                                                                                       2,030,225  บาท  

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร                                                                                

        1. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมกัแห้ง                                                                     28,170 บาท    

                                                                                                                                   28,170 บาท     

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม   

        1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                   12,816,300 บาท      

        2. เบี้ยยังชีพความพิการ                                                                                         2,573,400 บาท         

        3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                             66,000 บาท     

        4. โครงการภูมิคุ้มกันสายใยครอบครัว                                                                              2,800 บาท       

        5. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด                                                                      4,600 บาท      

        6. โครงการขยายผลหมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน                                  55,736 บาท      

                             15,518,916 บาท      

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข   

        1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ                                                                  120,000 บาท    

        2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขับ้าฯ                                                  116,780 บาท      
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        3. โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ      112,000 บาท    

                                                                                                                                348,780 บาท   

  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

         1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเสนาะถงึนานายบุญธรรม บ้านหาญ หมู่ที่ 1               200,000 บาท                                                                                     

         2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนนบ้านน้อยเชื่อมต่อหมูท่ี่ 9 บ้านเมืองหาญ  

              หมู่ที่ 8 บ้านด่านขุนทด                                                                                       194,000 บาท 

         3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นนานายสมควร เหิมขุนทด ร่วมบ้านจั่น หมู่ที่ 3                     263,000 บาท                    

         4. โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านใหม่ไชยณรงค์เชือ่มบ้านดงกระสัง บ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ที่ 10    196,000 บาท    

         5. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยหน้าบ้านต้นปลาเผา บ้านโคกพัฒนา หมูท่ี่ 12                        209,000 บาท   

          6. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนานายจรูญ บ้านใหม่ไทยเจริญ หมูท่ี่ 13                              246,000 บาท      

          7. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนายต้อผลไม้ บ้านโพธ์ิทองพฒันา หมูท่ี่ 14                           175,000 บาท   

          8. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสงวนวิช บ้านถนนหักน้อยพฒันา หมูท่ี่ 15                244,000 บาท                     

          9.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจั่นสันติสุขเชือ่มบ้านใหม่ไชยณรงค์ หมูที่ 10  

                บ้านจั่นสันตสิุข หมู่ที่ 16                                                                                   298,000 บาท   

          10. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ด่านขุนทด                                       

                บ้านสร้างสรรค์พฒันา หมูท่ี่ 17                                                                            196,000 บาท                                                 

          11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางไปโนนสะเดา บ้านหัวบึง หมู่ที่ 2                                    247,000 บาท   

          12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกกนา บ้านจัน่ หมู่ที่ 3                                               299,000 บาท    

          13. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านทิดล่อน บา้นใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 5                              300,000 บาท    

          14. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางกล้วย ชาติพุทรา บ้านถนนหักน้อย หมูท่ี่ 6                137,000 บาท   

          15. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยช่างตอ้ บ้านถนนหักน้อย หมู่ที่ 6                                     126,000 บาท                   

          16. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยคุณเอ๋ บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7                                     249,000 บาท 

          17. โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านขุนทด                                        499,000 บาท  

                                                                                                                               4,078,000 บาท  
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           ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา           

            1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน                                               125,984  บาท            

            2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เดก็ เยาวชน และประชาชนในตำบลด่านขุนทด                  26,620 บาท  

                                                                                                                                  152,604 บาท   

           ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี     

           1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้                                                                               502,131  บาท                                                                                    

           2. ค่าจ้างสำรวจความพงึพอใจ                                                                                      20,000 บาท        

           3. ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน                                                             365,928 บาท    

           4. โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน                                                                            29,746 บาท     

           5 .โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพนกังานส่วนตำบล          79,574 บาท   

           6. โครงการประชาสมัพันธ์งานจัดเกบ็รายได้                                                                      12,430 บาท       

           7. โครงการจิตอาสาเราทำความดเีพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                       79,000 บาท    

           8. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                1,980 บาท                      

           9. โครงการต่อเติมกันสาดพร้อมเทพื้นคอนกรีตบริเวณบริเวณรอบอาคารป้องกันและ    

               บรรเทาสาธารณภัย                                                                                               70,000 บาท    

           10. โครงการเทพื้น คสล. อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหารส่วนตำบล                     

       ด่านขุนทด                                                                                                        82,000 บาท   

            11. โครงการก่อสร้างศาลาพักคอย                                                                              300,000 บาท   

            12. โครงการเทถนนและทางลาดหน้าห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                 80,000 บาท    

            13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรอบศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด      4,400 บาท    

            14. โครงการปรับปรุงห้องน้ำหลังห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                   119,000 บาท 

                                                                                                                               1,785,789  บาท 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

          1. โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ                                             19,930  บาท               

          2. โครงการฝึกอบรมซกัซ้อมแผนปอ้งกันสาธารณภัย                                                            27,300  บาท 

                                                                                                                                   47,230  บาท 

  

         ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

         1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5                              9,875  บาท                                                         

         2. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข                  300,000 บาท                                                                           

         3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการสนบัสนุน  

            โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ                                                                           39,771 บาท                     

        4. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการกำจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ำเสีย ฯ                         15,789  บาท     

        5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก                                                            26,456 บาท 

                                                                                                                                391,891  บาท   

                                                                                                                                              
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 
 

 
 

  
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ  

  
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  

       1. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาผู้ดูแลเดก็                                                                                 120,000 บาท      
       2. โครงการสง่เสริมเนื่องในวันเด็กแหง่ชาติ                                                                         100,000 บาท        
       3. โครงการสง่เสริมการเรียนรู้เดก็ปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น                                        30,000 บาท    
                                                                                                                                  140,000 บาท               
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร  
      1. โครงการลดปริมาณการใชส้ารเคม ี                                                                                  30,000 บาท       
      2. โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มรีายได้น้อย                                                               20,000 บาท               
      3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเลก็                                                   30,000 บาท  
                                                                                                                                    80,000 บาท   
                                                       
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม 

      1. โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้พิการ                                                                       30,000 บาท      

      2. โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านขุนทด                                                                   20,000 บาท              

      3. โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย                                       30,000 บาท  

      4. โครงการฝึกอบรมอาชีพ                                                                                              20,000 บาท 

      5. โครงการส่งเสริมช่องทางการผลิตภัณฑ์กลุม่อาชีพ                                                                30,000 บาท 

                                                                                                                                  130,000 บาท 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข  

       1. ค่าจ้างสำรวจข้อมลูจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ          16,800 บาท        

       2. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการปอ้งกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาลฯ                      100,000 บาท                                     

       3. โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ      20,000  บาท                                

       4. โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่นในการดูแลผูสู้งอายทุี่มีภาวะพึ่งพงิในระยะยาว                 50,000 บาท                                                                           

                                                                                                                           186,800 บาท 
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        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนร์อบสระน้ำหนองโสน บา้นหนองโสน หมูท่ี่ 11                            305,000 บาท                                         

        2. โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางทบัคสล. ภายในหมูบ่้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 4                               30,000 บาท              

        3. โครงการกอ่สร้างบันไดคสล. บริเวณทางขึ้นลง โรงจอดรถ                                                    5,000 บาท  

        4. โครงการกอ่สร้างถนนคสล. สายหลงัวัดบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 5                                         1,610,000 บาท 

                                                                                                                                2,220,000 บาท 

        ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

        1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเลก็สมัพันธ์                                         30,000 บาท                                         

        2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                                               50,000 บาท 

                                                                                                                                     80,000 บาท   

        ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

        1. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด บริการประชาชนเคลื่อนที่ร่วมกบัอำเภอด่านขุนทด       20,000 บาท                                              

        2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับทอ้งถิ่นเพื่อพฒันาศักยภาพในการปฏบิัติงานฯ  20,000 บาท               

        3. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                        30,000 บาท  

        4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                    20,000 บาท 

        5. โครงการปกปอ้งสถาบันสำคญัของชาติ                                                                            20,000 บาท 

                                                                                                                                   110,000 บาท 

        ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

         1. โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน       200,000 บาท                                                                        

         2. โครงการฝกึอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     30,000 บาท 

                                                                                                                                  230,000 บาท 

         ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลกัสูตรจัดตัง้หรือทบทวน         40,000 บาท 

                                                                                                                                    40,000 บาท     
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โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

          1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยยายอุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญสุข                       214,000 บาท 
          2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายทิ้ง ภูมิโคกรักษ์-นานายมงคล                        206,000 บาท        
             หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญสุข                                                                                                                                                                                                                         
          3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนบ้านน้อย หมู่ที่ 8 บ้านด่านขุนทด                                 85,500  บาท      

          4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายลำเชียงไกร หมู่ที่ 15 บ้านถนนหกัน้อยพฒันา                       398,000 บาท       

          5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหมู่ 8 ไป หมู่ 9 และหมู่ 13                                            195,000 บาท     

         6. โครงการก่อสร้างคสล ซอยดาบพจน์ หมู่ที่ 16                                                                307,000 บาท    

         7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหัวนา บ้านจั่น หมู่ที่ 3                                                   419,000 บาท 

                                                                                                                               1,824,500 บาท  

 

         ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

         1. โครงการปรับปรุงต่อเตมิห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                 350,000 บาท 

         2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมเทพื้นคสล.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด             490,000 บาท              
                                                                                                                         840,000 บาท                                             
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                                                               รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดําเนนิการ 
ท ั�งหมด 

อนุมตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชดําร ิ 31 50,511,000.00 6 810,000.00 4 800,000.00 4 800,000.00 

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา 19 5,626,200.00 13 3,747,710.00 7 3,297,599.00 7 3,297,599.00 

3.ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาการเกษตร 22 2,135,535.00 3 74,500.00 1 28,170.00 1 28,170.00 

4. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคม 18 17,556,600.00 11 13,792,330.00 6 12,948,516.00 6 12,948,516.00 

5.ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสาธารณสขุ 15 1,341,000.00 8 560,380.00 4 546,655.00 4 546,655.00 

6.ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน 238 342,965,200.00 26 2,094,000.00 9 2,087,500.00 9 2,087,500.00 

7.ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาการทอ่งเที�ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกฬีา 13 10,160,000.00 3 180,000.00 2 152,604.00 2 152,604.00 

8.ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ด ี 25 21,915,000.00 15 1,529,489.00 9 1,509,689.00 9 1,509,689.00 

9. ยุทธศาสตรด์า้นการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ 6 870,000.00 4 47,300.00 2 47,230.00 2 47,230.00 

10.ยทุธศาสตรด์า้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 9 350,000.00 5 104,000.00 3 82,016.00 3 82,016.00 

รวม 396 453,430,535.00 94 22,939,709.00 47 21,499,979.00 47 21,499,979.00 

    หมายเหตุ  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan) 
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1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผา่นมาและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีหลายโครงการที่ตั ้งงบประมาณไว้ไม่สามารถดำเนินการได้  
เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)    

          2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นมจีำนวนมากภายใต้ข้อจำกัดเร่ืองงบประมาณ   
จึงไมส่ามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนทีก่ำหนดไว้  

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรตั้งงบประมาณด้านพัฒนาการเกษตรมากขึ้น  เนื่องจากพื้นที่ในเขตตำบลด่านขุนทดประชาชน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ควรตั้งงบประมาณด้านการเกษตรมากขึ้น เช่น การอบรมให้ความรู้การ
ทำเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต และแหล่งนำเพื่อการเกษตร  
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2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

                 3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
                 3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
                 3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
                 3.4  วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
                 3.5  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
                 3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
                 3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
                 3.8  แผนงาน 5 คะแนน 
                 3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพือ่ใหเ้กิดความสอดคล้องและขบัเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัด (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 

3.5 กลยทุธ์ (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

3.8 แผนงาน (5) 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

  

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไป
และ 
ข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรลล ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

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

20 

(3) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

(3) ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (2) 

 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง    
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 

 

 

(5) ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง         
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

 
(2) 

 

 

(6) ข้อมูลเกี ่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

 

(2) 
 

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ ิ ่น ร ูปแบบ ว ิธ ีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

 
 
(3) 
 

 

2 . ก า ร วิเ ค ร า ะ 
ห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

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

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

 

(3)  

(3)  การว ิ เคราะห ์ทางส ังคม เช ่น ด ้านแรงงาน การศ ึกษา 
สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(3) 
 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 
 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 

 

 

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

(3) 

 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็น 
ป ัญหาการพ ัฒนาและแนวทางการพ ัฒนาท ี ่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและเชื ่อมโยงหลัก
ประชารัฐ         แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

60 
 

(10) 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด   

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื ่อมโยงหลักประชารัฐ         
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

 
(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหาร 
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

 
(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 
(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

 
(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 
(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งหรือแผนงานที ่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด        
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา 
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

 
(5)  

3.9 ความเช่ือมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื ่อมโยงองค์รวมที ่นาไปสู ่การพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 
(5)  

รวมคะแนน 100 
  

 
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย 

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

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกบัโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูก่ารตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับที่1 2   5 คะแนน 

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

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

 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

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

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ 
(5) 

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

ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 

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

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่ น (ใช ้การว ิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demandm 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ป ัจจ ัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 
 
 

10  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที ่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื ่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท ่าไหร่ สามารถอธ ิบายได ้ตามหล ักประส ิทธ ิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10  

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื ่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม     
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที ่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน   
พึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ        มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได ้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที ่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10  

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
ก ับย ุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่นในมิต ิต ่าง ๆ         
จนนำไปส ู ่การจ ัดทำโครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand(DemandAnalysis)/GlobalDemand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส ่วน
ท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีว ัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีว ัตถ ุประสงค์ช ัดเจน ( clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน           มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ช ั ด เ จ น น ำ ไ ป ส ู ่ ก า ร ต้ั ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ ้นในอนาคตเป็นทิศทางที ่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5)  

5 .4 โครงการมีความสอด 
คล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 
ปี 

โครงการสอดคล ้องก ับ (1) ความม ั ่นคง (2) การสร ้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ      เท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
(2) ย ึดคนเป ็นศ ูนย ์กลางการพัฒนา (3) ย ึดว ิส ัยท ัศน ์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ต่อ) 
 

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

(5)  

5. 6 โ ค ร ง ก า ร ม ี ค ว า ม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปลี ่ยนจากการผลิตส ินค้า โภคภัณฑ์ไปสู ่ส ินค ้าเชิง
นวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ ้น รวมถึงโครงการที ่ เต ิมเต ็มด ้วยว ิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 
 
 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ ่นเสมือนหนึ ่งการขับเคลื ่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ ่งออกจากกันได ้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 
 
 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ค ว า ม ย า ก จ น ห ร ื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที ่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพ ียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

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

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได ้แก ่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลักวิธ ีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

(5)  

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
( KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ที ่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ส่ิงที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ 
 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที ่ได้รับเป็นสิ ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผล
หรือผลที ่เกิดขึ ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3)ระบุส่ิงที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล  

การติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ

ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อ
ใช้เป็นเครื ่องมือในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้บรรลุเป้าหมายที ่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) 
“รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดอืน
ธันวาคมของทุกปี” หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท. 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาวการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.4 กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด
เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

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

ด่านขุนทดภาพรวม 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพฒันาดังแบบฟอร์มต่อไปนี ้
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2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 2 แบบ ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ
ดำเนินการ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ �  

4. มีการจัดต้ังคณะการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

5. มีการจัดประชุมคณะการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

�  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถ่ินนำมาจัดทำฐานข้อมูล �  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทำแผน �  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน �  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถ่ิน 

�  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

�  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน �  

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน �  

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด �  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา �  

17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ �  

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ �  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ �  

แบบท่ี 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง                                   

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด  อำเภอด่านขนุทด  จังหวัดนครราชสีมา 
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      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 1.องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา   
      2.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

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

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

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

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

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีด ี

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

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

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม 

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

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    ( ) ชาย    ( ) หญิง 
2. อายุ   ( ) ต่ำกว่า 20 ปี   ( ) 20 - 30 ป ี   ( ) 31- 40 ป ี

 ( ) 41 – 50 ปี    ( ) 51 – 60 ป ี   ( ) มากกว่า ๖๐ ปี 
3. การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา    ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า             ( ) ปริญญาตรี 
( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลัก  ( ) รับราชการ    ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
( ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว   ( ) รับจ้าง 
( ) นักเรียน/นักศึกษา             ( ) เกษตรกร 
( ) อ่ืนๆ (ระบ ุ
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2) ม ีการประชาสัมพันธ ์ให ้ประชาชนรับรู ้ข ้อม ูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

     

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

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

รวม      
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ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2) ม ีการประชาสัมพันธ ์ให ้ประชาชนรับรู ้ข ้อม ูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

     

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

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

รวม      
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

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

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

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

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

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

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

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

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

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

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

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

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

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

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

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

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

     

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

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

     

รวม      
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน (e-plan) เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
และการหาผลสัมฤทธิ ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที ่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื ่องมือที ่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ระหว่างเดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงกันยายน 2565 ) ดังนี้ 
 

 3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             
     (พ.ศ.2561 – 2565) 

สรุปผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580) (5) 5 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ  ฉบับ
ที่ 13  

(5) 5 

3.3 เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development   
Goals SDGs) 

(5) 5 

   3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
3.5 ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ใน        
เขตจังหวัด 

(5) 5 

   3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 5 
   3.7 วิสัยทัศน์ (5) 5 
   3.8 กลยุทธ์ (5) 5 
   3.9 เป้าประสงค์แตล่ะประเด็นกลยทุธ์ (5) 5 
   3.10 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (5) 5 
   3.11 แผนงาน (5) 5 
   3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ภาพรวม (5) 5 

รวม 100 97 
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขนุทด 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมูบ่้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลกัษณะของแหล่งน้ำ ลกัษณะของไม้/     
ป่าไม้ ฯลฯ  

20 
(5) 

 

 

 
5 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ 
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมลูเกี่ยวกบั 
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ  

  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา  
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์
ฯลฯ 

(5)  5 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ 
ถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น  
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(5) 5 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพานิช/กลุม่อาชีพ แรงงาน  ฯลฯ 

  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(5) 5 

(8) การสำรวจและจัดเกบ็ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมลูการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแกป้ัญหาสำหรับการพัฒนาทอ้งถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

(brainstorming) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความสอดคลอ้ง
ยุทธศาสตร์จงัหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ  และ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

20 
(5) 

 
5 

(2) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา  
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น    
เป็นต้น 

(5) 4 

 (3) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สเีขียว ธรรมชาติต่างๆ  
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ทีม่ี
ผลต่อสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

(5) 4 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน 
การสง่เสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยูท่ั่วไป 
เป็นต้น 

  

 (5) การวิเคราะหห์รือผลวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมนิ
สถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง         
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลทีเ่กิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ใช้การวิเคราะหเ์ชิงเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรือ 
อื่นๆ 

(5) 4 

3. ยุทธศาสตร์   
3.1 ยุทธศาสตร์ 20ปี 
(พ.ศ.2566 -2570)          

การกำหนดและวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

 
5 

    
3.2 แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
หรือฉบับที่ 13 

การกำหนดวิเคราะห์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่สอดคลอ้งกบัการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

    
3.3 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable 
Development 
Goals SDGs) 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกบัการพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 
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3.ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

                                                                         
การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยทุธศาสตร์
จังหวัด 

           
(5) 

 
5 

3.5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในเขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมี
ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกบั
แผนพัฒนาจังหวัด 

(5) 5 

3.6 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การกำหนดและการวิเคราะหส์อดคล้องกบัสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิน่ 
ประเด็นปญัหาการพัฒนาแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้องกบั
สภาพพื้นทีจ่ริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคลอ้งกบั
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

(5) 5 

3.7 วิสัยทัศน์ การกำหนดและการเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกบัสิง่ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมัพันธ์กับโครงการพฒันา
ท้องถิ่น 

(5) 5 

3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นถึงช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีจ่ะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถงึความชัดเจนในสิง่ทีจ่ะดำเนินการใหบ้รรลุวิสัยทัศน์
นั้น จากประเด็นคำถามทีส่ำคัญว่า ปัจจุบันเรายืน ณ จุดใด 
หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วในอนาคตเราจะพฒันา
อะไร 

(5) 5 

3.9 เป้าประสงค์แต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนบัสนุนต่อกลยทุธ์และยุทธศาสตร์
ที่เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพฒันา
ท้องถิ่นคืออะไร 

(5)  5 

3.10 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์  
(Positioning)  

การกำหนดและวิเคราะหจ์ุดยืนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น  
เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่เกดิ 
จากศักยภาพของพื้นที่จริงที่นำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  
สิ่งทีเ่ป็นจริงหรือมอียู่จริงคืออะไรที่พฒันาใหเ้กิดผลสำเร็จได ้ 

(5)   5 



46 
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3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นถึงการจำแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการ
จัดทำงบประมาณให้ถูกตอ้งและสอดคล้องกับโครงการพฒันา
ท้องถิ่นทีเ่กิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
แผนงานแสดงใหเ้ห็นว่าจุดมุง่หมายเพือ่การพัฒนาในอนาคต
คืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม ่

(5) 5  

3.12 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

การกำหนดและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสูก่าร
พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพฒันาจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาภาค ยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกัน
อย่างไรเพือ่ให้การพฒันาท้องถิ่นสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ระดับมหาภาค 

(5) 5 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 97 
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
ประเด็นการพิจารณา   คะแนน  คะแนนที่ได้  

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10   10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10    10 
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  5    4 
5. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา ประกอบด้วย  30    30 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ    (5)    5 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ    (5)    5 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตัง้  
งบประมาณได้ถูกต้อง   

(5)    5 

   5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ    (5)    5 
   5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่า   
ที่จะได้รับ   

(5)    5 

   5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  (5)  5 
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   35   31 
    6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ภาพรวม 

(5)   5 

    6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา 
ความยากจน  

(5)   5 

   6.3 โครงการพฒันาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(5)  4 

   6.4 โครงการพฒันาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกบัสุขภาวะ (5) 4 
   6.5 โครงการพฒันาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกบัด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

(5) 5 

   6.6 โครงการพฒันาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกบัด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

(5) 5 

  6.7 โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจา่ยเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ำ 

(5) 3 

รวมคะแนน 100 96 
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้  

1. การสรุป 
สถานการณ์การ 
พัฒนา  

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน 
สถานภาพการพฒันาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ 
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)  
Demand  หรืออื่น ๆ  เป็นการวิเคราะหโ์ครงการเพื่อ
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่น  

10  
(5)  

 
5  

  2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน 
สถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโนม้ที่
จะเกิดขึ้นหรือผลทีจ่ะเกิดขึ้นในการพฒันาท้องถิ่น โดยใช้การ
วิเคราะหเ์ชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ           
มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มกีารใช้ตัวเลข
ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้จำนวนไม่สามารถดำเนินการได้ สามรถอธิบายได้
ตามหลกัประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพฒันาท้องถิ่น
ตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ 

10 
(5) 

 
5 

 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ 
(lmpact) โครงการพฒันาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชงิปริมาณ
ด้วยรูปแบบของข้อมลูต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 5 

3. การประเมินการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคณุภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสทิธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อ
วัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ
เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข
จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพฒันา ครุภัณฑ์ วัสดุ  การ
ดำเนินการต่าง ๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ  

(10) 
(5) 

 
5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. การประเมินการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคณุภาพ 
(ต่อ) 

รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ 
และเป็นไปหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

  

 2. การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ 
(lmpact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึง
พอใจหรือวัดความสุขทีป่ระชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมลู
ต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 5 

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงานการพัฒนา 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ทีส่อดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานทีจ่ะพฒันาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ
วิเคราะหเ์พื่อการพฒันาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะหเ์พื่อการ
พัฒนาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand 
Analysis)  Demand/ Trend หลักบูรณาการ (lntegration) 
หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพฒันาท้องถิ่นที่
เป็นรูปธรรม 

(5) 
(5) 

 
5 

 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสูก่ารจัดทำ โครงการ  
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ 
กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม  

   

5. โครงการพัฒนา 
ตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  
     5.1 ความชัดเจน   
ของชื่อโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้

1)“โครงการพฒันา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ
จัดทำบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะเพื่อใหก้าร
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้                                      

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพื่อใหก้ารพฒันาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งเน้นไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไร หรือสิ่งทีจ่ะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

 
 

(25) 
 
 
(5) 

  
 
 
5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา  
ตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (ต่อ)  
5.2 กำหนด 
วัตถุประสงค์ สอดคล้อง
กับโครงการ  

 

                                                                                   
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน 
(clear  objective)  ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลกัการและเหตผุล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงคม์ีความเป็นไปได้
ชัดเจนมลีักษณะเฉพาะจงเจาะ จะดำเนินการเพื่อสนบัสนุน/
ส่งเสริม  ฯลฯ                                                                                 

 
 
                 
(5) 

 
 
 
5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูก่ารตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุม่เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจน
ว่าโครงการนีจ้ะทำที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจะจบลง
เมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มก็ให้ ระบุว่ากลุม่เป้าหมายหลกั กลุม่เป้าหมายรอง
หรือ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จะนำไปสูก่ารประมาณการราคาในช่องของ                   
“งบประประมาณ”  

(5) 5 

5.4 มีการประมาณการ
ราคาถูก  ถูกต้องตาม
หลักวิธีการ  
งบประมาณ   
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ 
บริการสาธารณะหรือกจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพฒันาอย่างยัง่ยืนมีการ 
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ       
การประมาณราคาสอดคลอ้งกบัโครงการ การจัดทำบริการ 
สาธารณะหรือกจิกรรมสาธารณะหรือถกูต้องตามหลกัวิชาการ 
ทางช่าง หลกัของราคากลางตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจดั 
จ้างและบริการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใส 
การกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจกัษ์ การ 
ประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)             
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5  
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด  
(Economy) (2) ความมีประสทิธิภาพ (Effciency)  (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness)   

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา  
ตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (ต่อ)            
5.4  มีการ  
ประมาณการ   
ราคาถูก  ถูกต้อง
ตามหลกัวิธีการ  
งบประมาณ             

                                                                                               

                                                                                                                             
(4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความ
ยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency)  
ชัดเจนตรวจสอบได้  วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น                                                                     

  

   5.5 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด(KPI) และ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และผล
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key performance indicator 
: KPI) ทีส่ามารถวัดได้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency)ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกดิ
จากผลของวัตถุประสงค์ทีเ่กิดขึ้นสิง่ที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงใหเ้ห็นว่าจะดำเนินการให้
เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ
กำหนด KPI เป็นคร้ังหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความ
กว้าง/ ความยาว ฯลฯ  

(5) 5 

    5.6 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
โครงการและวัตถุ  
ประสงค์ที่ กำหนด ไว้  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการ 
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ 
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค ์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถงึ (1) มีความเป็นไปได้ 
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ   
(2)  วัดและประเมินผลดบัของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิง่ที่
ต้องการ ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด
และ สามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกบัความเป็น
จริง   (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5)   5 

6. โครงการพัฒนาที่  
นำไปจัดทำ 
งบประมาณ     
รายจา่ยประจำปี         
    6.1 โครงการ   
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป  
จัดทำงบประมาณ   
รายจ่ายประจำปีใน   
ภาพรวม      

  

                                                                                   
โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภัณฑ์   
วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการทำบริการสาธารณะหรือ  
กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขอ้บัญญัติ/เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปทีี่ตั้งไว้   

 

(35) 
  
                 
(5)   

 
 
 
5 
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ประเด็นการพิจารณา   รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้  

6. โครงการพัฒนาที่    
นำไปจัดทำ   
งบประมาณรายจา่ย  
ประจำปี   (ต่อ)          
    6.2 โครงการ   
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป  
จัดทำงบประมาณ  
รายจ่ายแก้ไขปญัหา   
ความยากจน    

                                                                                                              

             

โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน 
ต่างๆ เพื่อแก้ไขความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชน 
ในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ 
รายจ่ายประจำป ีตามข้อบญัญัติ/เทศบญัญัติ  งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีที่ตัง้ไว้                                                                       

                                                                             

         
  
                    
(5)  
  

 
 
 
5 
 

     6.3 โครงการเพื่อ 
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายด้านการ 
บริหารจัดการอนรัุกษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน 
ต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีที่ตัง้ไว้                                                                       

(5)  5  

     6.4 โครงการเพื่อ 
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุข
ภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน 
ต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกบัสุขภาวะหรือการดำเนินการด้าน
สาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีที่ตัง้ไว้                                                                       

(5) 5 

     6.5 โครงการเพื่อ 
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน 
ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบญัญัติ/เทศ
บัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้                                                                       

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา   รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนที่ได ้ คะแนนที่ได้ 

6. โครงการพัฒนาที่    
นำไปจัดทำ   
งบประมาณ รายจา่ย  
ประจำปี  (ต่อ)     
      6.6 โครงการเพื่อ 
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน                                               

     

 

                                                                     
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน 
ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม 
เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปทีี่ตั้งไว้                                                                                 

 
 
                                                   
 
(5) 

 
 
 
 
5 

      6.7 โครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การบริหารจัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน 
ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่งน้ำ  ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำประปา 
ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีที่ตัง้ไว้                                                                                                            

(5) 3 

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 96 
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3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 

แผนพัฒนาสามป ี
โครงการที่บรรจุ    

ในแผน 
โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 577 114 19.82 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 518 97 18.72 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี 2563 306 81 26.47 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี 2564 420 89 21.19 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี 2565 396 55 13.88 

          

 3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดได้ดำเนินการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ไฟฟ้า ประปาทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  ประชาชนอยากให้มีการสนับสนุนทางด้านแหล่งน้ำ และมี
การฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมการทำเกษตรเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
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แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม 

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

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กจิกรรม 

45 40 15   

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

38 37 25   

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

30 54 10 6  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

21 34 35 10  

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

49 24 17 10  

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

38 41 12 9  

รวม 39.87 35.75 18.75 5.62  

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทดในภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.87 รองลงมา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
35.75  ของประชาชนจำนวน 100 คน  
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในแต่ละ 

 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กจิกรรม 

31 39 19 11  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

28 40 20 12  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 50 10 6  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

35 34 21 10  

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

49 24 17 10  

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45 19 12  

รวม 35.62 36 17.75 10.62  

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

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กจิกรรม 

29 34 27 10  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

32 40 20 8  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 40 20 6  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 30 11  

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

49  24  17  10    

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 33.62 35.37 20.87 10.12  
 

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

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กจิกรรม 

34 27 29 10  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

27 33 25 15  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 50 10 6  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

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

20  28 31 21    

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27 36.12 23.37 13.50  

 

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

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กจิกรรม 

30 30 29 11  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

29 31 25 15  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 50 10 6  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

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

24  32  24 20    

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27.25 36.75 22.50 13.50  
         

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

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กจิกรรม 

31 29 29 11  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

25 38 25 12  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 47 15 4  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

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

29 47 24    

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27.50 39 23.12 10.37  
        

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ   องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 
39 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.50  ของประชาชนจำนวน 100 คน  
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กจิกรรม 

24 29 29 18  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม  

20 39 26 15  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

23 47 18 12  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

34 25 28 13  

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

29 45 26    

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

24 45  19  12    

 รวม 27.75 35.75 23.87 12.62  

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

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กจิกรรม 

31 34 25 10  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม  

22 39 28 11  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

23 45 20 12  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 30 32 13  

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

28 44 19 9   

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

31 45  19  5    

 รวม 27 37.62 24.25 11.12  

     จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและกฬีา   
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.62 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27  ของประชาชน
จำนวน 100 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 
 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ด ี

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กจิกรรม 

28 36 25 11  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม  

23 39 28 10  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

25 45 20 10  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 42 20 13  

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

28 44 19 9   

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

26 39  27 8    

 รวม 26.37 38.62 24.25 10.75  

จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทดในยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 38.62  รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.37 ของประชาชนจำนวน 100 คน  
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9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กจิกรรม 

24 38 26 12  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม  

21 39 28 12   

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น  
ในโครงการ/กิจกรรม 

19 42 26 13  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

20 31 32 17  

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

25 44 23 8   

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

26 39  27 8    

 รวม 23.87 37.12 26.62 12.37  

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

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กจิกรรม 

31 39 19 11  

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของ 
โครงการ/กิจกรรม 

32 38 25 5  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 47 15 4  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

25 34 28 13  

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

29 47 20  4   

8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

30 45  19  6    

 รวม 29.12 41.50 21.37 8  

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

สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 รอบเดือนตุลาคม 

 
ยุทธศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

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

27 37.62 24.25 11.12  

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 26.37 38.62 24.25 10.75  
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

23.87 37.12 26.62 12.37  

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

29.12 41.50 21.37 8  

 รวม 28.51 37.38 22.79 11.29  

           จากการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  รวมทุกยุทธศาสตร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 37.38 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.51 ของประชาชน จำนวน 100 คน 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ผลการรายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นตำบลด่านขนุทด 
สามารถสรุปข้อมูลสำคัญ ดังต่อไปนี้   

1. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086   
ลงวันที ่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที ่ 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

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

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

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 25 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   -   โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 24 โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนนิการ 1 โครงการ            

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นการศึกษา 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 8 โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนนิการ 3 โครงการ                             

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

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 7 โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนนิการ 4 โครงการ     
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        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 5 โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนนิการ 4 โครงการ                             

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 283 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 60 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 223 โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนนิการ - โครงการ                             

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

        ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ด ี
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 9 โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนนิการ 7 โครงการ               

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

        ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) จำนวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัตงิบประมาณ 3 โครงการ 
4) จำนวนโครงการที่อนมุัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนนิการ 3 โครงการ       
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคณุภาพ 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

แผนพัฒนาสามป ี
โครงการที่
บรรจุใน
แผน 

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 575 114 19.82 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 518 97 18.72 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี 2563 306 81 26.47 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี 2564 420 89 21.19 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี 2565 396 55 13.88 

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดได้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื ่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
ไฟฟ้า ประปาทั ่วถึงทุกหมู ่บ้าน  ซึ ่งในปีนี ้ไม่มีการดำเนินการเกี ่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรอยากให้
ปีงบประมาณถัดไปตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร 

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

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
 1.3.1 เป้าหมายช่วยแก้ปญัหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร 
 1.3.2 เป้าหมาย จำนวนศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ที่ดำเนินการตามโครงการ ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

1.3.3 เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วม
โครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนด 

1.3.4 เป้าหมายกลุม่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ เช่นกลุ่มผูสู้งอาย ุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์

1.3.5 เป้าหมายสัดส่วนของผูเ้ข้าร่วมโครง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
1.3.6 เป้าหมายด้านสิ่งปลกูสร้าง จำนวนแหง่ที่ดำเนินการ เป็นไปตามทีก่ำหนดไว้ 
1.3.7 เป้าหมายด้านสถานที่ดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและอาจเกิดความ
เบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

3. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบ
กฎหมายและงบประมาณที่มจีำกัดและบางเร่ืองอาจทำไม่ได ้

 

2.2 ข้อสังเกต  
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กจิกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

2.3 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรตั้งงบประมาณด้านพัฒนาการเกษตรมากขึ้น  เนื่องจากพื้นที่ในเขตตำบลด่านขุนทด

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพืน้ที่ 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ควรตั้งงบประมาณด้านการเกษตรมากขึ้น เช่น การอบรมให้ความรู้
การทำเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต  

2. ควรตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอหรือหากงบประมาณในการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดไม่เพียงพอ  ก็ควรของบประมาณจากหน่วยงานนอกเพื่อนำมา
พัฒนาพื้นที่ตำบลด่านขุนทด 

 

2.4 ผลจากการพัฒนาและผลสรุปภาพรวม 
1. มีการตั้งงบประมาณในด้านการพัฒนาการเกษตรและแหล่งน้ำการเกษตรน้อยเกินไป  

2. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด งบประมาณในการบริหารงานและพัฒนาพื้นที่ในเขต
ตำบลไม่เพียงต่อความต้องการของประชาชน 

3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากภายใต้ข้อจำกัดเร่ืองงบประมาณ 
จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ 
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