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คำนำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กาหนดให้มีการดาเนิน การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บดั ง กล่ าวและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก จึงได้ดาเนินการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ า นนอก ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564
(การด าเนิ นงานตั้งแต่เดื อนตุล าคม 2563 ถึง เดือ นกัน ยายน 2564) ซึ่ง ประกอบด้วยการติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญ หาให้กับประชาชนได้ และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้มีอานาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตาม
และประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลที่
ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลที่
เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตั วชี้วัดที่วางไว้ และทราบผลการดาเนินงานว่า
สามารถแก้ไ ขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อทราบถึง ความพึงพอใจของ
ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก และเพื่อทราบปั ญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้
จะดาเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตาม และประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก ซึ่งมีการติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
นอก และการติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทา และแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
พบว่าจานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีจานวน 111 โครงการ เป็นเงินทั้ง สิ้น
54,443,700.00 บาท สามารถนาไปปฏิบัติตามแผน จานวน 18 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,126,236.49 บาท คิดสัดส่วน
โครงการที่ดาเนินการได้จริง คิดเป็ น ร้อยละ 16.22 ของจานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง นี้ภายใต้
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการ พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
ตาม ความจาเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลต่อการดาเนินโครงการบรรลุ
ตามแผนที่กาหนดขึ้น โดยยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นด้านที่มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนามากที่สุด จานวน 111
โครงการ สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.22 ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็น
ด้านที่มีการบรรจุไว้ในแผนน้อยที่สุด จานวน 6 โครงการ สามารถปฏิบัติไ ด้จริง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67
สาหรับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณสูง ที่สุดถึงร้อยละ 80.27 ของงบประมาณที่
ได้รับ ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รั บงบประมาณน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 0.32 ของ
งบประมาณที่ได้รับจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติต่อโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 17.99 โดยด้านที่
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ด าเนิ น การได้ น้อยที่ สุ ด คื อด้ า นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.11 ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการ
ดาเนินงานพอใจมาก อยู่ที่ 746.25 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานพอใจมากอยู่ที่ 748 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานพอใจมาก อยู่ที่ 754.38 คะแนน อยู่ใน
เกณฑ์ประสบความสาเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานพอใจมาก อยู่ที่ 749.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานพอใจมาก อยู่ที่ 750.25 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบ
ความสาเร็จสูง (กาหนดให้ความพึงพอใจที่มากกว่า ๗๓๒ หรือ ๗.๕๐ ถือว่าประสบความสาเร็จสูง ความพึงพอใจที่อยู่
ระหว่าง ๔๘๘- ๗๓๒ หรือ ๕.๐๐-๗.๕๐ ถือว่าประสบความสาเร็จปานกลาง ความพึงพอใจน้อยกว่า ๔๘๘ หรือ ๕.๐๐ ถือ
ว่าประสบความสาเร็จต่า)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจต่อผล การดาเนินงานพอใจอยู่ที่ 9.33 คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จสูง เป็นยุทธศาสตร์ที่ ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานพอใจอยู่ที่ 9.33 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จสูง เป็นยุทธศาสตร์
ที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด
พิจารณาตามประเด็นขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาในภาพรวม ประเด็นด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เป็นด้านที่
ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ได้รับความพึงพอใจ เฉลี่ย 9.50 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จ สูง ส่วนด้านการ
รายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย 9.28 คะแนนอยู่ ในเกณฑ์ประสบ
ความสาเร็จสูง
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกและการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ดังนี้
๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการแล้ว ควรดาเนินการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
๒. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลควรมีการประเมินผล ด้านความสาเร็จ
ของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุ งและ
พัฒนาการจัดทาโครงการในครั้งต่อไป
๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี งบประมาณ ควรเน้นประโยชน์ของ
ชุมชนเป็นสาคัญ
๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคานึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่
ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน – การคลังของท้องถิ่นเป็น
สาคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มากขึ้นและอย่าง
ทั่วถึง ทั้งก่อนการดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการ
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มีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดาเนิน โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับรู้ ตรวจสอบการดาเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดาเนินการต่าง ๆ
ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนตาบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
๖. ควรมีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดาเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดาเนินการโครงการพัฒนา
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และไม่ควรให้โครงการไปดาเนินการในเดือนสุดท้าย ของปีงบประมาณซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการ
บริหารงบประมาณ

จ

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
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ส่วนที่ 1
บทนำ
------1. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
การติ ดตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เป็ นกระบวนการที่ แตกต่ างกั นมี จุ ดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพั นธ์กัน และเมื่อนาแนวคิ ดและหลักการติ ดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ ด้ วยกั นอย่ างเหมาะสม จะช่ วยให้ ผู้ บริ หารท้ องถิ่ น พนั กงานส่ วนต าบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านนอกจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนิ นการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้ง ในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการทดสอบผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะท าให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรือ อุ ป สรรค (threats) ของแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่ น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านนอก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลด่านนอก
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตาบลด่านนอก
บทสรุปของควำมสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้ เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อ
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์ก ารบริหารส่วนตาบลด่านนอกให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้ น พบเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยการติ ด ตามและประเมิ น ผลซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจ ตามอ านาจหน้ าที่ ของหน่ วยงาน รวมทั้ ง ปรับ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ ดี ขึ้น มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้า วหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนิน งาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ สานัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลด่านนอก
หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ร้อ ยละความส าเร็ จ ของปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. กำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก มีจานวน 11 คน
ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกคัด เลือกจานวน 3
คน ได้แก่ นายชิด อยู่พั นดุง ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน นายจรัส
ดาขุนทด ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 2 บ้านพระหั วบึ ง และนายประวิทย์ สระขุนทด
ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 3 บ้านน้อย
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2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกคัดเลือกจานวน 2
คน ได้แก่ นายสง่า ดาวขุนทด หมู่ที่ 5 บ้านมะขามน้อย และนายไพศาล ดกขุนทด หมู่ที่ 7 บ้านด่านเหนือ
3) ผู้แทนหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องที่ น ายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบลด่านนอกคั ดเลือ ก จานวน 2 คน
ได้แก่ นายอนุรักษ์ แดดขุนทด ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ และนางสุเนตร์ ปุราชะกา ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สต.ด่านนอก
4) หัวหน้าส่วนการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน ได้แก่
นางฉันทนา พระเดชพงษ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง และนายปัณณทัต นอขุนทด ตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง
ช่าง
5) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่น ายกองค์การบริห ารส่วนตาบลด่านนอกคัด เลือก จานวน 2 คน ได้แก่ นาย
วสันต์ เงาสันเทียะ ตาแหน่ง กานันตาบลด่านนอก และนายจรัญ ดุนขุนทด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. กำรกำหนดแนวทำงและวิธีกำร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกได้
กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนาผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บ ข้อ มู ล วิธี การเก็บ รวบรวมข้อ มูล และวิธีก ารวิเ คราะห์ ข้ อมู ล จากนั้ น สร้างเครื่อ งมื อ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ จะเป็ นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น การวิ เคราะห์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการติ ด ตามที่ ก าหนดไว้ แ ต่ ล ะ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จานวน เป็ นต้ น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเที ยบการเขียนFlow Chart การ
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แสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านนอก
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลด่านนอกต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลด่านนอก
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การการน าเสนอเพื่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี ห ลั ง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจ
ในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจ ฉัย/สั่ง การ เพื่อแก้ไขปัญ หาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง อาจ
กระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. กำรรำยงำนผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลด่านนอกมีอานาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านนอก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผู้บริหารท้องถิ่น

ป ร ะก าศ ผ ล ก าร ติ ดต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในตาบลด่านนอกทราบ
ในที่ เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ
แ ต่ วั น ร าย ง าน ผ ล แ ล ะ เส น อ
ความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด
ประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อ ย
กว่าสามสิบวัน

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อบต.ด่านนอก

เสนอ

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ตัง้ ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล
เครื่อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เค รื่ อ งก ารติ ด ต าม แ ละ ป ร ะ เมิ น ผลแผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แบ บ ส อ บ ถาม ( Questionnaires) แบ บ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุง แก้ไขแล้ว จึง นาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป
1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลด่านนอก
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time&Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามกรอบที่ระเบียบกาหนด
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3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกตามระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบล/
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอกมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพั นธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพท าให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง ปริม าณและเชิงคุณ ภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง คุณภาพ ซึ่ง วัดเป็ น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมการติ ดตามและประเมิน ผลมีค วามจาเป็นที่ จะต้อ ง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลด่านนอกทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบลและอาจรวมถึง
อาเภอด่านขุนทดและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์ การบริ หารส่วนตาบลด่านนอก
กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก และผู้ประเมินภายนอกที่เสนอเข้าร่วมประเมิน
2) เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม สัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์เอกสารแผนและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การลงสารวจพื้นที่หมู่บ้านที่ตั้งโครงการจริง การสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติ ดตามและประเมิน ผล การออกแบบเพื่ อการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรื อควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สัง เกต(observe)
หรือ วั ด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิ น ผลจะดาเนิ น การในพื้ น ที่จากผู้มี ส่วนเกี่ย วข้อ ง
เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
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3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิท ยา) – บ้านพระหัวบึง บ้าน
ด่านเหนือ หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพตาบลด่านนอก (จะ
ใช้การวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก (จะใช้การวัด
อย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และ
2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่าง
ไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ การบริหาร
ส่วนตาบลด่านนอก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต
(1) การสังเกตแบบมี ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน
(2) การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant observation) หรื อ การสั ง เกตโดยตรง
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบลด่านนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติ ดตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตร์และโครงการมี ความจาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ตาบลด่านนอก สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญ คือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการ
รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตาม
โครงการซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ ทราบถึ งข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ข้ อ บกพร่ องต่ าง ๆ ตลอดจนปั จ จั ยที่ ท าให้ แ ผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น และการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
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3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบโครงการ
มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก แต่ละคน แต่ละสานัก/กองต่าง
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลด่านนอก
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ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ซึ่ง แสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกั บแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาจังหวัด นครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา และแผนพัฒนาหมู่บ้าน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 การก่อสร้าง บารุงรักษาถนน สะพานและระบบสาธารณูปโภค
กลยุทธ์ที่ 2 การดูแล บารุงรักษาแหล่งนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมกิจการพาณิชย์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์ที่ 6 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรนา, ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการและรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

จานวน
หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ช่วงที่ 246,000.00 สานัก/กองช่าง,
1) เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก
1 สายนานายสนามไปทางทิศใต้ - นา
สานักช่าง, กองโยธา, 2) เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
นายรวย ช่วงที่ 2 สายนานายรวยไป
กองประปา
ไป-มาได้สะดวก
ทางทิศใต้ - หนองพะไกล หมู่ที่ 1
บ้านละเลิงพิมาน
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 101,000.00 สานัก/กองช่าง,
1) เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายสมชาติ วีระ
สานักช่าง, กองโยธา, เหล็ก
แพทย์ - บ้านนายอดุลวิทย์ เสวขุน
กองประปา
2) เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ทด หมู่ที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน
ไป-มาได้สะดวก
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย 254,000.00 สานัก/กองช่าง,
1) เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
สามแยกนานายสม - สามแยกนานา
สานักช่าง, กองโยธา, 2) เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปงดอกรัง บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2
กองประปา
มาในการใช้ยานพาหนะ
โครงการวางท่อระบายนาคอนกรีต 255,000.00 สานัก/กองช่าง,
เพื่อให้มีระบบระบายนาที่ดีขึน
เสริมเหล็ก ศาลากองทุนหมู่บ้าน สานักช่าง, กองโยธา,
ละเลิงเกลือ หมู่ที่ 2 บ้านพระหัวบึง
กองประปา
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย 485,000.00 สานัก/กองช่าง,
1) เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
จากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ - ป่าเจีย
สานักช่าง, กองโยธา, 2) เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
บกลาง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย
กองประปา
ไป-มาได้สะดวก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 480,000.00 สานัก/กองช่าง,
1. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายถนนหลวง 2148 ไปทาง
สานักช่าง, กองโยธา, เหล็ก
ทิศใต้ - ละเลิงยายมี หมู่ที่ 4 บ้าน
กองประปา
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ด่านนอก
ไป-มาได้สะดวก
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย 254,000.00 สานัก/กองช่าง,
1. เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
ศาลาบนไปทางทิศใต้ - หนองละมั่ง
สานักช่าง, กองโยธา, 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก
กองประปา
ไป-มาได้สะดวก
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน 254,000.00 สานัก/กองช่าง,
1. เพื่อปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน
คลุก สายประปาหมู่บ้านไปทางทิศ
สานักช่าง, กองโยธา, คลุก
เหนือ - ทุ่งด่าน บ้านมะขามน้อย หมู่
กองประปา
2. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปที่ 5
มาในการใช้ยานพาหนะ
โครงการ

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย 255,000.00 สานัก/กองช่าง,
ด้านโครงสร้างพืนฐาน โรงเรียนบ้านละเลิงพิมานไปทางทิศ
สานักช่าง, กองโยธา,
ใต้ - หนองปลาซิว หมู่ที่ 6 บ้านหัว
กองประปา
บ่อ
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 282,000.00 สานัก/กองช่าง,
ด้านโครงสร้างพืนฐาน เหล็ก สายบ้านนางทวายไปทางทิศ
สานักช่าง, กองโยธา,
ตะวันออก - นานายเนียม หมู่ที่ 6
กองประปา
บ้านหัวบ่อ
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม 68,000.00 สานัก/กองช่าง,

1. เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
1. เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
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ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
เหล็ก ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 6
สานักช่าง, กองโยธา,
บ้านหัวบ่อ
กองประปา
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย 254,000.00 สานัก/กองช่าง,
1. เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก
สามแยกไร่นายอ่อน ดุนขุนทด ไป
สานักช่าง, กองโยธา, 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ทางทิศเหนือ - ถนนสาธารณะ บ้าน
กองประปา
ไป-มาได้สะดวก
น้อย หมู่ที่ 7 บ้านด่านเหนือ
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
39,000.00 สานัก/กองช่าง,
1. เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
จากถนนลาดยางบ้านละเลิงพิมาน สานักช่าง, กองโยธา, 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
กุดม่วง ถึงนานายฉลวย สุขขุนทด
กองประปา
ไป-มาได้สะดวก
บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย 103,000.00 สานัก/กองช่าง,
1. เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านอาจารย์สมนึก - นานายสุชาติ
สานักช่าง, กองโยธา, 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1
กองประปา
ไป-มาได้สะดวก
โครงการ

จานวน
งบประมาณ

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 389,000.00 สานัก/กองช่าง,
ด้านโครงสร้างพืนฐาน เหล็ก สายจากแยกถนนสายด่านนอก
สานักช่าง, กองโยธา,
- บ้านวัง ไปทางทิศใต้ (ด้านหลัง
กองประปา
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก) สามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านนอก บ้านด่านนอก หมู่ที่
4

1. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม 40,000.00 สานัก/กองช่าง,
ด้านโครงสร้างพืนฐาน เหล็ก ด้านข้างโรงเก็บพัสดุองค์การ
สานักช่าง, กองโยธา,
บริหารส่วนตาบลด่านนอก บ้านด่าน
กองประปา
นอก หมู่ที่ 4
17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย 379,000.00 สานัก/กองช่าง,
ด้านโครงสร้างพืนฐาน จากสามแยกสระประปาประจา
สานักช่าง, กองโยธา,
หมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก - สาม
กองประปา
แยกถนนบ้านน้อย บ้านมะขามน้อย
หมู่ที่ 5
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 498,000.00 สานัก/กองช่าง,
ด้านโครงสร้างพืนฐาน เหล็ก สายหน้าที่พักสงฆ์บ้านพระหัว
สานักช่าง, กองโยธา,
บึงไปทางทิศเหนือ - ถนนคอนกรีต
กองประปา
เสริมเหล็กเดิม หน้าบ้านนายถวิล
พรมริยา บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2
19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 475,000.00 สานัก/กองช่าง,
ด้านโครงสร้างพืนฐาน สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักช่าง, กองโยธา,
ด่านนอก
กองประปา

1. เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก
2. เพื่อใช้เป็นพืนทีีออกก
่ าลังกาย

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา 300,000.00 สานัก/กองช่าง,

1. เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก

1. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สานักงานให้อยู่ในสภาพดี
2. เพื่อป้องกันรักษาทรัพย์สินของ
ทางราชการ
1. เพื่อปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

ด้านโครงสร้างพืนฐาน เด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน เด็กเล็กบ้านด่านนอก หมู่ที่ 4

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่ม
ด้านเศรษฐกิจ
อาชีพตาบลด่านนอก

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต (Way Of Life)

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ด้านสร้างสังคมให้มี ถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่
คุณภาพชีวิตที่ดี

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ด้านสร้างสังคมให้มี ถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
คุณภาพชีวิตที่ดี

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ด้านสร้างสังคมให้มี ฝ่ายพลเรือน
คุณภาพชีวิตที่ดี

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
สานักช่าง, กองโยธา, เด็กเล็กให้อยู่ในสภาพดี
กองประปา
2. เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
409,000.00 สานัก/กองช่าง,
1. เพื่อปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
สานักช่าง, กองโยธา, เด็กเล็กให้อยู่ในสภาพดี
กองประปา
2. เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
30,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
สานักปลัดเทศบาล, ประชาชนในเขตตาบลด่านนอกได้มี
สานักงานปลัด อบต. ความรู้และทักษะวิชาสามารถนา
ความรูีได้
้ที่ รับไปประกอบอาชีพ เกิด
การรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
100,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน
สานักปลัดเทศบาล, เป้าหมายของตาบลด่านนอก ได้น้อม
สานักงานปลัด อบต. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
(Way Of Life) และพัฒนาหมู่บ้าน
ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชน
แบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
15,000.00 สานักปลัด อบจ., 1. เพื่อเป็นการบริการแก่ผู้ที่เดิน
สานักปลัดเทศบาล, ทางผ่านพืนที่ในเขตตาบลด่านนอก
สานักงานปลัด อบต. 2. เพื่อให้มีจุดพักรถเพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
3. ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
15,000.00 สานักปลัด อบจ., 1. เพื่อเป็นการบริการแก่ผู้ที่เดิน
สานักปลัดเทศบาล, ทางผ่านพืนที่ในเขตตาบลด่านนอก
สานักงานปลัด อบต. 2. เพื่อให้มีจุดพักรถเพือ่ ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
3. ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
40,000.00 สานักปลัด อบจ., 1. เพื่อกระตุ้นให้ อปพร.ทุกคนได้
สานักปลัดเทศบาล, ตระหนักถึงความเป็นอาสาสมัครใน
สานักงานปลัด อบต. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
อย่างตังใจและจริงจัง
2. เพื่อให้สมาชิกมีกจกรรมร่วมกัน
อย่างสม่าเสมอ
3. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเหล่า อป
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
พร.

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าอาหารเสริม (นม)
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ด้านสร้างสังคมให้มี บริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน
คุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

502,050.00 สานัก/กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้าน
ศาสนาและ
โภชนากรของเด็กให้มีสุขภาพ
วัฒนธรรม
ร่างกายที่แข็งแรงเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของสังคม
289,100.00 สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอาหารกลางวัน
ศาสนาและ
ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2
วัฒนธรรม
ศูนย์
2. เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กฯ มี
โภชนาการที่ดีได้สารอาหารที่จาเป็น
ต่อร่างกาย
65,000.00 สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ศาสนาและ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
วัฒนธรรม
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติและเด็กได้แสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
105,400.00 สานัก/กองการศึกษา
ด้านสร้างสังคมให้มี บริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
ศาสนาและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
สาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
วัฒนธรรม
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
20,000.00 สานัก/กองการศึกษา
ด้านสร้างสังคมให้มี เรียนรู้แก่เด็กเล็ก
ศาสนาและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
วัฒนธรรม

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี จัดสรร
สาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านด่านนอก และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการทา
กิจกรรมร่วมกันของเด็กและเป็นการ
เปิดโลกกว้างการเรียนรู้และพัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
44,070.00 สานัก/กองการศึกษา จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 ด้านสร้างสังคมให้มี บริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน
ศาสนาและ
5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
คุณภาพชีวิตที่ดี
สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
วัฒนธรรม
ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียน ค่า
การศึกษาสาหรับศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็ก
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
(ศพด.)
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
804,000.00 สานัก/กองการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่
ด้านสร้างสังคมให้มี สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศาสนาและ
เด็กนักเรียนในสังกัดสานักงาน
คุณภาพชีวิตที่ดี
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตาม
วัฒนธรรม
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
โครงการอาหารกลางววันสาหรับ
(สพฐ.) ประกอบด้วย โรงเรียนวัด
นักเรียนขาดแคลน โรงเรียนวัดบ้าน
บ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) และ
ด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) และ
โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน และ
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โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.)
34. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
ด้านสร้างสังคมให้มี จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
คุณภาพชีวิตที่ดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุดหนุนกิจการที่เป็น
ด้านสร้างสังคมให้มี สาธารณประโยชน์ (อุดหนุนงาน
คุณภาพชีวิตที่ดี
สาธารณสุขมูลฐาน)
36. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสร้างสังคมให้มี ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านละเลิง
คุณภาพชีวิตที่ดี
พิมาน (จานวน 3 โครงการ)

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับ
อาหารกลางวัน

36,000.00 สานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์

เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
52,500.00 สานัก/กอง
เพื่ออุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน
สาธารณสุข, กอง ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมู่บ้านในเขตพืนที่ตาบลด่านนอก
, กองการแพทย์
20,000.00 สานัก/กอง
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
สาธารณสุข, กอง คุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสร้างสังคมให้มี ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านพระ
คุณภาพชีวิตที่ดี
หัวบึง (จานวน 3 โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

38.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

39.

40.

41.

42.

20,000.00 สานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
20,000.00 สานัก/กอง
ด้านสร้างสังคมให้มี ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านน้อย
สาธารณสุข, กอง
คุณภาพชีวิตที่ดี
(จานวน 3 โครงการ)
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
20,000.00 สานัก/กอง
ด้านสร้างสังคมให้มี ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านด่าน
สาธารณสุข, กอง
คุณภาพชีวิตที่ดี
นอก (จานวน 3 โครงการ)
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
20,000.00 สานัก/กอง
ด้านสร้างสังคมให้มี ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านมะขาม
สาธารณสุข, กอง
คุณภาพชีวิตที่ดี
น้อย (จานวน 3 โครงการ)
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
20,000.00 สานัก/กอง
ด้านสร้างสังคมให้มี ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหัวบ่อ
สาธารณสุข, กอง
คุณภาพชีวิตที่ดี
(จานวน 3 โครงการ)
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ
20,000.00 สานัก/กอง
ด้านสร้างสังคมให้มี ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านด่าน
สาธารณสุข, กอง
คุณภาพชีวิตที่ดี
เหนือ (จานวน 3 โครงการ)
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
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43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการของดีเมืองด่าน
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
, กองการแพทย์

วัตถุประสงค์

20,000.00 สานักปลัด อบจ., 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
สานักปลัดเทศบาล, แสดงสินค้า OTOP ของตาบลด่าน
สานักงานปลัด อบต. นอก และการแสดงต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่
ดีงามให้คงอยู่สืบไป
44. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
45,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดภาระ
ด้านสร้างสังคมให้มี ทางานช่วงปิดภาคเรียน
สานักปลัดเทศบาล, ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
สานักงานปลัด อบต. นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดกิจกรรมในงานรัฐพิธีและ 30,000.00 สานัก/กองการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี งาน
ด้านสร้างสังคมให้มี งานพิธีสาคัญทางศาสนา
ศาสนาและ
พิธีสาคัญทางศาสนา งานรับเสด็จ
คุณภาพชีวิตที่ดี
วัฒนธรรม
งานพิธีการต่าง ๆ งานกิจกรรมวัน
สาคัญของราชการ งานส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
การจัดงานการจัดนิทรรศการ
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะ
มหาราช ฯลฯ
46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสืบสานประเพณีวัน
0.00 สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ด้านสร้างสังคมให้มี สงกรานต์
ศาสนาและ
วันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป
คุณภาพชีวิตที่ดี
วัฒนธรรม
2. สร้างความสามัคคีและกาลังใจให้
เกิดขึนกับผู้สูงอายุ ประชาชนและ
บุคลากรของ อบต.
47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ูโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 15,000.00 สานัก/กองการศึกษา เพื่อให้ประชาชน เยาวชนตาบลด่าน
ด้านสร้างสังคมให้มี
ศาสนาและ
นอก มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึน
คุณภาพชีวิตที่ดี
วัฒนธรรม
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
48. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่
20,000.00 สานัก/กองการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม
ด้านสร้างสังคมให้มี ประชาชนทั่วไป
ศาสนาและ
จริยธรรมมากขึน
คุณภาพชีวิตที่ดี
วัฒนธรรม
49. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตาบล
0.00 สานัก/กองการศึกษา 1. เพื่อให้เยาวชนประชาชนได้มี
ด้านสร้างสังคมให้มี ด่านนอก ต้านภัยยาเสพติด
ศาสนาและ
โอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถ
คุณภาพชีวิตที่ดี
วัฒนธรรม
ด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนสนใจในการออกกาลังกาย
และไม่มั่วสุมกับสิ่งเสพติด
3. เพื่อส่งเสริมให้มีระเบียบมีวินัยรู้
อภัย มีนาใจเป็นนักกีฬา
50. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้าง
6,608,400.0 สานักปลัด อบจ., 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการ
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โครงการ
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสาหรับ
ด้านสร้างสังคมให้มี โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
คุณภาพชีวิตที่ดี
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
53. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่ตาบลด่าน
นอก

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรค
ด้านสร้างสังคมให้มี พิษสุนัขบ้า
คุณภาพชีวิตที่ดี

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
ด้านสร้างสังคมให้มี อาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหาร
คุณภาพชีวิตที่ดี
ส่วนตาบลด่านนอก

จานวน
หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
รับผิดชอบ
0 สานักปลัดเทศบาล, สาหรับผู้สูงอายุ ครอบครัวและ
สานักงานปลัด อบต. ชุมชน
2. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนประสบ
ปัญหา
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการถ่ายโอน
กิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1,317,600.0 สานักปลัด อบจ., 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการ
0 สานักปลัดเทศบาล, สาหรับคนพิการ
สานักงานปลัด อบต. 2. เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ครอบครัวคนพิการที่ประสบความ
เดือดร้อน
48,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
สานักปลัดเทศบาล, สวัสดิการให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์
สานักงานปลัด อบต.
72,000.00 สานัก/กอง
เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สาธารณสุข, กอง สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตาบลด่านนอก เพื่อดาเนินงานต่าง
, กองการแพทย์
ๆ และสนับสนุนการดาเนินโครงการ
ดังนี
1. สนับสนุนหน่วยบริการหรือสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขใน
พืนที่
2. สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน หรือหน่วยอื่น
15,000.00 สานัก/กอง
1. เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนใน
สาธารณสุข, กอง เขตอบต.ด่านนอก ได้รับความรู้ใน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การฉีดวัคซีนและการป้องกันโรคพิษ
, กองการแพทย์
สุนัขบ้า
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนที่มีสุนัข
แมว และสัตว์เลียงลูกด้วยนม ที่มีอยู่
ในความดูแลหันมาตระหนักถึง
ปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการที่
มีความรู้ที่ถูกต้องและมารับบริการ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสัตว์เลียงของตน
50,000.00 สานักปลัด อบจ., 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับชุด
สานักปลัดเทศบาล, ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา
สานักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
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56. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
58. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
59. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
60. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
61. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
62. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
63. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
2. เพื่อส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่าน นอก ได้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย
ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์
(Incident Command System:ICS)
การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพืนที่เกิดเหตุที่มี
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัด 30,000.00 สานัก/กอง
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
แยกขยะและการกาจัดขยะอย่างถูก
สาธารณสุข, กอง วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
วิธี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
, กองการแพทย์
วิธีการกาจัดขยะประเภทต่าง ๆ
อย่างถูกวิธี
3. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
โครงการปลูกต้นไม้ในพืนที่สาธารณะ 35,000.00 สานัก/กอง
เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและลด
ต่าง ๆ และฟื้นฟูดูแลรักษาป่าเจียบก
สาธารณสุข, กอง ภาวะโลกร้อน
ลาง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์
โครงการส่งเสริมการปลูกและ
20,000.00 สานัก/กอง
เพื่ออนุรักษ์หน้าดินและชะลอการ
ขยายพันธุ์หญ้าแฝกตามโครงการอัน
สาธารณสุข, กอง พังทลายของหน้าดิน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์
โครงการฟื้นฟูสภาพดินป่าชุมชนเจีย 30,000.00 สานัก/กอง
เพื่อฟื้นฟูสภาพดินป่าในบริเวณป่า
บกลาง
สาธารณสุข, กอง ชุมชนเจียบกลาง เสริมแร่ธาตุในดิน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
10,000.00 สานัก/กอง
เพื่อสร้างความเข้าใจและทาให้
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระ
สาธารณสุข, กอง ตระหนักถึงความสาคัญของ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
, กองการแพทย์
ประเทศไทย
โครงการสารวจความพึงพอใจของ
25,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
สานักปลัดเทศบาล, ประชาชนผู้มารับบริการของ อบต.
ให้บริการของอบต.ด่านนอก
สานักงานปลัด อบต. ด่านนอก
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
20,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อนาคุณธรรม จริยธรรมมาใช้เป็น
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
สานักปลัดเทศบาล, หลักแนวทางในการทางาน ปลูก
ส่วนตาบลด่านนอก
สานักงานปลัด อบต. จิตสานึกและพัฒนาระบบการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพ
โครงการจัดการเลือกตังท้องถิ่น
300,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
สานักปลัดเทศบาล, เลือกตังสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
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โครงการ

บริหารบ้านเมืองที่ดี
64. ยุทธศาสตร์การบริหาร โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับ
ราชการตามหลักการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารบ้านเมืองที่ดี
65. ยุทธศาสตร์การบริหาร โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี

66. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
67. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

68. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (5
ส.)

โครงการอบต.เคลื่อนที่และคาราวาน
แก้จน

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด อบต. ผู้บริหารท้องถิ่น

30,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
10,000.00 สานัก/กองคลัง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและรวดเร็วในการเสียภาษี
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก จัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึน
3. เพื่อเป็นการลดขันตอนและลด
ระยะเวลาการทางานในการให้บริการ
ประชาชน
45,000.00 สานัก/กองคลัง
เพื่อจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน พัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได้
10,000.00 สานักปลัด อบจ., 1. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจใน
สานักปลัดเทศบาล, บทบาทหน้าที่ของ อบต.
สานักงานปลัด อบต. 2. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ
ต่าง ๆ ของ อบต.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม
สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
1,000.00 สานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์

1. เพื่อสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ดี
ขึน
2. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงงานและสถานที่
ทางาน
3. เพื่อให้สถานที่ทางานสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และประหยัดทรัพยากร
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1.3 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบตาม
ชื่อโครงการตามแผน
ข้อบัญญัติ/เทศ ลงนามสัญญา
บัญญัติ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 246,000.00 246,000.00
บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงถนน
101,000.00 99,000.00
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายสมชาติ วีระแพทย์ - บ้าน
นายอดุลวิทย์ เสวขุนทด หมู่ที่
1 บ้านละเลิงพิมาน
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 254,000.00 254,000.00
บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 (สาย
สามแยกนานายสม - สามแยก
นางดอกรัง)
วางท่อระบายนาคอนกรีต
255,000.00 255,000.00
เสริมเหล็ก บ้านพระหัวบึง หมู่
ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 485,000.00 485,000.00
บ้านน้อย หมู่ที่ 3 (สายจาก
หมู่บ้านไปทางทิศเหนือ ป่าเจียบกลาง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 480,000.00 450,000.00
เสริมเหล็ก สายถนนหลวง
2148 ไปทางทิศใต้ - ละเลิง
ยายมี หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
254,000.00 254,000.00
บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 (สายศาลา
บนไปทางทิศใต้ - หนองละมั่ง)
โครงการปรับปรุงถนนโดย
254,000.00 254,000.00
เสริมหินคลุก บ้านมะขามน้อย
หมู่ที่ 5 (สายประปาหมู่บ้าน
ไปทางทิศเหนือ - ทุ่งด่าน)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 255,000.00 255,000.00
บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 (สาย
โรงเรียนบ้านละเลิงพิมานไป
ทางทิศใต้ - หนองปลาวซิว)
โครงการปรับปรุงถนน
282,000.00 280,000.00
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นางทวายไปทางทิศตะวันออก
- นานายเนียม หมู่ที่ 6 บ้าน
หัวบ่อ
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต 68,000.00 55,500.00

เบิกจ่าย

คงเหลือ

246,000.00

0.00

99,000.00

2,000.00

254,000.00

0.00

255,000.00

0.00

485,000.00

0.00

446,796.23

30,000.00

254,000.00

0.00

254,000.00

0.00

255,000.00

0.00

280,000.00

2,000.00

0.00

12,500.00
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ยุทธศาสตร์

12.

13.

ชื่อโครงการตามแผน

ด้านโครงสร้างพืนฐาน เสริมเหล็ก ข้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านหัวบ่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
ด้านโครงสร้างพืนฐาน บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 (สาย
สามแยกไร่นายอ่อน ดุนขุนทด
ไปทางทิศเหนือ - ถนน
สาธารณะบ้านน้อย)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ด้านโครงสร้างพืนฐาน สายจากถนนลาดยางบ้าน
ละเลิงพิมาน - กุดม่วง ถึงนา
นายฉลวย สุขขุนทด บ้าน
ละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ด้านโครงสร้างพืนฐาน สายบ้านอาจารย์สมนึก - นา
นายสุชาติ บ้านละเลิงพิมาน
หมู่ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ด้านโครงสร้างพืนฐาน เสริมเหล็ก สายจากแยกถนน
สายด่านนอก - บ้านวัง ไปทาง
ทิศใต้ (ด้านหลังองค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก) สามแยกถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างโรงเก็บพัสดุองค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก
บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ ลงนามสัญญา
บัญญัติ

เบิกจ่าย

254,000.00 254,000.00 254,000.00

1,000.00

103,000.00 100,000.00 100,000.00

3,000.00

389,000.00 365,000.00 361,440.26

24,000.00

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต 40,000.00 40,000.00
0.00
ด้านโครงสร้างพืนฐาน เสริมเหล็ก ด้านข้างโรงเก็บ
พัสดุองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก บ้านด่านนอก หมู่ที่
4
17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 379,000.00 370,000.00 370,000.00
ด้านโครงสร้างพืนฐาน สายจากสามแยกสระประปา
ประจาหมู่บ้านไปทางทิศ
ตะวันตก - สามแยกถนนบ้าน
น้อย บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 498,000.00 470,000.00 470,000.00
ด้านโครงสร้างพืนฐาน เสริมเหล็ก สายหน้าที่พักสงฆ์
บ้านพระหัวบึงไปทางทิศเหนือ
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
หน้าบ้านนายถวิล พรมริยา

0.00

15.

38,000.00

0.00

38,000.00

14.

39,000.00

คงเหลือ

9,000.00

28,000.00
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ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ ลงนามสัญญา
บัญญัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2
19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ด้านโครงสร้างพืนฐาน อาคารสานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก
20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิง
พิมาน หมู่ที่ 1
21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอก
หมู่ที่ 4
22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มอาชีพตาบลด่านนอก
23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการป้องกันและลด
ด้านสร้างสังคมให้มี อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
คุณภาพชีวิตที่ดี
24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการลป้องกันและลด
ด้านสร้างสังคมให้มี อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
คุณภาพชีวิตที่ดี
25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก)
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ด้านสร้างสังคมให้มี การบริหารสถานศึกษา
คุณภาพชีวิตที่ดี
(ค่าอาหารกลางวัน)
27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ด้านสร้างสังคมให้มี บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน )
คุณภาพชีวิตที่ดี
28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ด้านสร้างสังคมให้มี การบริหารสถานศึกษา (ค่า
คุณภาพชีวิตที่ดี
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมผู้เรียน
29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการอาหารกลางวัน
ด้านสร้างสังคมให้มี สาหรับโรงเรียนสังกัด
คุณภาพชีวิตที่ดี
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ)
30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ด้านสร้างสังคมให้มี ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
คุณภาพชีวิตที่ดี
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

475,000.00 472,000.00

0.00

3,000.00

300,000.00 298,000.00 298,000.00

2,000.00

409,000.00 406,000.00 406,000.00

3,000.00

30,000.00

19,800.00

19,800.00

10,200.00

15,000.00

10,436.00

10,436.00

4,564.00

15,000.00

4,826.00

4,826.00

10,174.00

502,050.00 499,935.12 346,006.24

2,114.88

289,100.00 261,760.00 261,760.00

27,340.00

105,400.00

85,000.00

85,000.00

20,400.00

44,070.00

32,770.00

32,770.00

11,300.00

804,000.00 783,760.00 783,760.00

20,240.00

36,000.00

26,000.00

26,000.00

10,000.00
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ยุทธศาสตร์

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ ลงนามสัญญา
บัญญัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา 45,000.00 42,600.00 42,600.00
2,400.00
ด้านสร้างสังคมให้มี ทางานช่วงปิดภาคเรียน
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
30,000.00
3,000.00
3,000.00 27,000.00
ด้านสร้างสังคมให้มี และพิธีการ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เบียยังชีพผู้สูงอายุ
6,608,400.0 6,213,000.00 6,213,000.00 395,400.00
ด้านสร้างสังคมให้มี
0
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เบียยังชีพความพิการ
1,317,600.0 1,210,400.00 1,210,400.00 107,200.00
ด้านสร้างสังคมให้มี
0
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
48,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เงินสมทบกองทุนหลักประกัน 72,000.00 72,000.00 72,000.00
0.00
ด้านสร้างสังคมให้มี สุขภาพ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการรณรงค์และส่งเสริม
30,000.00
1,680.00
1,680.00 28,320.00
ด้าน
การคัดแยกขยะและการกาจัด
ทรัพยากรธรรมชาติ ขยะอย่างถูกวิธี
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การบริหาร ค่าจ้างเหมาบริการสารวจ
25,000.00 20,000.00
0.00
5,000.00
ราชการตามหลักการ ความพึงพอใจ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
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1.4 ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ลงนามสัญญา
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

111

54,443,700.00

21

5,820,000.00

21

5,700,500.00

18

5,126,236.49

6

217,500.00

2

130,000.00

1

19,800.00

1

19,800.00

44

11,679,210.00

32

10,369,120.00

14

9,269,487.12

14

9,115,558.24

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9

225,000.00

5

125,000.00

1

1,680.00

1

1,680.00

5.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

19

1,260,000.00

8

441,000.00

1

20,000.00

189

67,825,410.00

68

16,885,120.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดี

รวม

38 15,011,467.12

34 14,263,274.73
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1.5 ปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก เป็นการดาเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในช่วงปี
พ.ศ.2564 ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางนโยบายที่กาหนดขึนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร
จากการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งสามารถสรุป
เป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะนาได้ดังนี
1. ปัญหางบประมาณในการดาเนินการไม่พอ
ด้วยสภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ซึ่งยังไม่
ครบทุกหมู่บ้าน คือ ถนนภายในหมู่บ้าน ร่องระบายนาภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รวมทังถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในตาบล เพราะว่ายังขาดงบประมาณในการดาเนินการ ทางคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ เห็นว่าควรประสานหน่วยงานอื่น เพื่อนางบประมาณมาพัฒนาในส่วนที่ยังไม่มีการดาเนินการ
เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึนต่อไป
อีกทังการที่ จาเป็นต้ องบริหารงบประมาณที่ มีอยู่อย่างจากั ดให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดต่อประชาชน โดย
จะต้องมองถึงความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับเป็นสาคัญ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตามที่ ได้ รับประมาณการไว้ในข้ อบัญญั ติ
งบประมาณ จานวน 29,160,000 บาท นันมีการจัดสรรงบประมาณมาให้แต่ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ เช่น ประเภท
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ และเงินอุดหนุน
2. ปัญหาในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในการจัดทาประชาคมท้ องถิ่ นทังในระดับหมู่บ้ าน หรือในระดับตาบล ยังพบว่าไม่ได้ รับความร่วมมื อ
เท่าที่ควร ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึนจากการที่ประชาชนไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของการเป็นตัวแทนของประชาชนใน
หมู่บ้าน ซึ่งในขันตอนของการจัดทาเวทีประชาคม จะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกินร้อยละ 80 ดังนัน ควรที่จะต้องมีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงความสาคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป
ตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมตัดสินใจ” ซึ่งกระบวนการจัดทาแผนเป็นกระบวนการที่สาคัญที่สุดเพราะประชาชนมี
ส่วนร่วม
3. ปัญหาจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มีจานวนมาก จะพบว่าจานวน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยเฉพาะโครงการในช่วงแผนปี 2564 มีจานวน 68 โครงการ โดย
สามารถนามาปฏิบัติเองได้ 38 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.88 ดังนัน ควรที่จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการทังในรูปแบบของงบประมาณ ความคุ้มค่าของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึน
4. แนวทางในการแก้ไข
คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ มีความเห็นว่าในเรื่องงบประมาณและแผนงานนันควรมีการคานึงถึง
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ “งบประมาณต้องมาจากแผน มีแผนถึงจะมีงบประมาณ” ดังนัน ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจาต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพื่อให้มี
โครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านัน
กระบวนการในการจัดทาประชาคมท้องถิ่น ขอให้กานันผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
ให้ความสาคัญกับการจัดประชาคมทังในระดับหมู่บ้านของตนเอง และในระดับตาบล เพื่อให้โครงการของตนอยู่ในกรอบของ
งบประมาณที่ควรจะได้รับ

24

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิ จารณาการติดตามและประเมิ นผลยุ ทธศาสตร์เพื่ อความสอดคล้ องแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
ประกอบด้วย
1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและและข้อมูลพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2) การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3) การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตังงบประมาณได้ถูกต้อง
5
คะแนน
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5
คะแนน
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 5 คะแนน
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
5.11 มีการกาหนดตัวชีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลางกาหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี
๑) กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี
(๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง
อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครัง
(๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่ วนต าบลภายเดื อนธั นวาคมของทุ กปี เพื่ อให้ นายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลเสนอต่ อสภาองค์ การบริ หารส่ วนต าบล
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต ที่ได้
กาหนดขึนมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย
คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิ บัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมื อที่ มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตาบลมา
ปฏิบัติงาน
๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่าน
๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับ
จริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ
พืนที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต(Outcome and
Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชน
ชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
๒. ๔ กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่ นองค์การบริหารส่ วนต าบลนาโพธิ์กลางกาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี
๒.๔.๑ ใช้รายงานจากระบบสารสนเทศเพื่ อการวางแผนและประเมิ นผลขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
สาหรับการติดตามการทางบประมาณ การลงนามสัญญา และการเบิกจ่าย
๒.๔.๒ ใช้การสังเกต (bservations) เพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึนกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต แบ่งเป็น
๒.๔.๒.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็ นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนชาวตาบลนาโพธิ์กลาง หรือตัว
บุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน
๒.๔.๒.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตาบลนโพธิ์กลาง
๒.๔.๓ ใช้แบบสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับรายโครงการและเมื่อสินปีงบประมาณ ดังนี
- แบบที่ ๑ แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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- แบบที่ ๗/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
- แบบที่ 3/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมโดยกาหนดให้ความพึงพอใจที่มากกว่า ๗.๙๙ ถือว่าประสบความสาเร็จสูง ความพึงพอใจที่อยู่ระหว่าง
๕.๐๐-๗.๙๙ ถือว่าประสบความสาเร็จปานกลาง ความพึงพอใจน้อยกว่า ๕.0๐ ถือว่าประสบความสาเร็จต่า
๒.๔.๔ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๑๘๑๐.๓/ว
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒.๔.๕ การติดตามและประเมินผลโครงการ ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๑๐.๓/ว
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒.๕ แบบสาหรับการติดตามและประเมินผล
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
20
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
3.5 กลยุทธ์
(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
3.8 แผนงาน
(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
รวม
100
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา
๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง งบประมาณได้
(5)
ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(5)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(5)

หมายเหตุ
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ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(5)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง
(5)
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) (๕)
(5)
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)
(5)
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชีวัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะ
(5)
ได้รับ (๕)
๕.๑๒ ผลคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕)
(5)
รวม
100
แบบสอบถาม
- แบบที่ ๑ แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. การประเมินความพึงพอใจ
2. วิธีการประเมิน
3. ผลการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
5. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
6. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
7. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. การประเมินความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน
(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอกในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้เ ป็น
เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ นความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต่ อ การด าเนิ นงานขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลของ
ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้ง ปีงบประมาณ มี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีทั้งหมด 5 ด้าน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.2 ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด 8 ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
2. วิธีการประเมิน
2.๑ กาหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)
- กาหนดแบบประเมินความพึงพอใจ
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ า นนอกในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ใ นภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
- สุ่มประเมินประชากรในเขตตาบลด่านนอกทั้ง 7 หมู่บ้าน จานวน 100 ชุด
2.๒ กาหนดระยะเวลาในการประเมิน
- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63
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2.๓ ดาเนินการประเมิน
- ลงพื้นที่และทาการสุ่มประเมินประชากรทั้ง 7 หมู่บ้าน จานวน 100 ชุด คนดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
7.

บ้านละเลิงพิมาน
บ้านพระหัวบึง
บ้านน้อย
บ้านด่านนอก
บ้านมะขามน้อย
บ้านหัวบ่อ
บ้านด่านเหนือ
รวมประชากรเป้าหมาย

จานวนประชากรเป้าหมาย
ที่ทาแบบประเมิน
14
14
14
14
15
15
14
100 คน

2.๔ เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน
- เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด 100 ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 100 ชุด
2.๕ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
๑.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทาแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
๑.๕.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดาเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน
โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้
๑) ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาพรวม
ทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด 2,7๐๐ คะแนน (9 x 3 x 10๐)
๑.๑) ระดับคะแนน
๐ – 900
คะแนนระดับ ไม่พอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน
901 – 1,800 คะแนนระดับ พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน
1,801 – 2,7๐๐ คะแนนระดับ พอใจมาก
- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
คะแนนความพึงพอใจ X ๑๐๐
ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวม =
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด
(2,7๐๐ คะแนน)
2) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 8,0๐๐ คะแนน
(8 x 10 x 10๐)
๑.๑) ระดับคะแนน
๐ – 2,600
คะแนนระดับ ไม่พอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน
2,601 – 5,300 คะแนนระดับ พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน
5,30๑ – 8,0๐๐ คะแนนระดับ พอใจมาก
- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ = คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์
(8,0๐๐ คะแนน)
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3) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 8,๐๐๐ คะแนน
(8 x ๑๐ x 10๐)
๒.๑) ระดับคะแนน
๐ – ๒,60๐
คะแนนระดับ ไม่พอใจ
๒.๒) ระดับคะแนน
๒,60๑ – 5,300 คะแนนระดับ พอใจ
๒.๓) ระดับคะแนน
5,301 – 8,๐๐๐ คะแนนระดับ พอใจมาก
- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา =

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา
(8,๐๐๐ คะแนน)

4) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 8๐๐ คะแนน
(๑๐ x 8๐)
๓.๑) ระดับคะแนน
๐ – 260
คะแนนระดับ ไม่พอใจ
๓.๒) ระดับคะแนน
๒61 – 530 คะแนนระดับ พอใจ
๓.๓) ระดับคะแนน
531 – 8๐๐ คะแนนระดับ พอใจมาก
- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ =

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา
(8๐๐ คะแนน)

3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๒๐
19.67
๒๐
19.22
๖๐
58.89
(๑๐)
9.78
(๑๐)
9.89
(๑๐)
10.00
(๕)
5.00
(๕)
5.00
(๕)
4.89
(๕)
4.89
(๕)
4.78
(๕)
4.67
๑๐๐
97.78
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3.2 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยงานในสังกัดไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเท่าที่ควร การรวบรวม
จึงไม่ครบถ้วนรอบด้าน
3.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
มีการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น ขาดเพียงการจับคู่ข้อมูลอีกเพียงเล็กน้อยก็จะ
มีความสมบูรณ์
3.4 ยุทธศาสตร์
มีการเชื่อมโยงได้อย่างสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยัง ได้นาโครงการ
พัฒนาจากหมู่บ้านมาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่ง
คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)

คะแนนที่ได้
9.89
9.67
9.78
9.22
58.56
5.00
4.89
4.89

(๕)
(๕)

4.89
4.89

(๕)
(๕)
(๕)

4.78
4.89
4.89

(๕)
(๕)
(๕)

4.78
4.89
4.89

(๕)
๑๐๐

4.89
92.89
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4.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
ได้สรุปได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลาจัดทาแผนได้เป็นอย่างดี
4.๓ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
มีการรวบรวมโครงการยังไม่ค รอบคลุม เท่ าที่ ควร แต่ไ ด้มีการสรุปโครงการที่ส าคัญ ไว้แ ล้ว ควร
รวบรวมให้มีความครบถ้วนทุกโครงการที่ได้จัดทาในห้วงที่ผ่านมา
4.๔ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ควรมี ก ารพิ จ ารณาโครงการทุ ก โครงการให้ จั ด ท าโดยค านึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ตอบสนองต่ อ
ประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด
4.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเชื่อมโยงมีความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ต ามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยัง ได้นาโครงการ
พัฒนาจากหมู่บ้านมาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.๖ โครงการพัฒนา
กาหนดเป้าหมายยังไม่ชัดเจน งบประมาณยังไม่สอดคล้องกับโครงการ ยังไม่มีการกาหนด ตัวชี้วัด
และผลที่คาดว่าจะได้รับยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
1. เพศ
2. อายุ

(
(
(
3. การศึกษา (
(
4. อาชีพหลัก (
(
(
(

) ชาย 44
) ต่ากว่า 25 ปี 17
) 41 – 60 ปี 38
) ต่ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา 46
) ปริญญาตรี 10
) รับราชการ 2
) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 12
) เกษตรกร 43
) อื่น ๆ 2

(
(
(
(
(
(
(
(

) หญิง 56
) 25 – 40 ปี 22
) มากกว่า 60 ปี 23
) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 44
) สูงกว่าปริญญาตรี
) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 10
) รับจ้าง 20
) นักเรียน/นักศึกษา 9

5.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก
41
47
43
41
41
45
35

พอใจ
59
52
55
59
59
55
65

ไม่พอใจ
0
1
2
0
0
0
0

34
37

64
63

2
0
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ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

41
43
37
36
34
42
38
38

49
47
53
54
56
48
52
52

10
10
10
10
10
10
10
10

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

40
40
35
33
32
38
36
35

50
50
55
57
58
52
54
55

10
10
10
10
10
10
10
10

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

42
41
36
34
35
41
37
37

48
49
54
56
55
49
53
53

10
10
10
10
10
10
10
10

ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
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ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

43
43
40
36
37
42
39
40

47
47
50
54
53
48
51
50

10
10
10
10
10
10
10
10

ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

41
42
37
35
35
40
38
36

49
48
53
55
55
50
52
54

10
10
10
10
10
10
10
10

5.๓ แผนการดาเนินงาน
หน่วยงานในสังกัดยังไม่มีความเข้าใจในแผนการดาเนินงานเท่าที่ควร การจัดทาโครงการทุกครั้ง จะ
รอฟัง นโยบายจากผู้ บริหารเป็นหลักโดยไม่ใช้แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือ จึง ไม่มีความพร้อมใน การจัดทา
โครงการ
6. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
6.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.00
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๔1 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.00
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.00
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 43.00
6.๒ ความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
59

60

40.44

40
20
0

0.56

ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจมาก

35

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6.๓ แผนการดาเนินงาน
หน่วยงานในสัง กัดยังไม่มีความเข้าใจในแผนการดาเนินงานเท่าที่ควร การจัดทาโครงการทุกครั้ง
จะรอฟั ง นโยบายจากผู้ บ ริ ห ารเป็ น หลั ก โดยไม่ ใ ช้ แ ผนการด าเนิ น งานเป็ น เครื่ อ งมื อ จึ ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มใน
การจัดทาโครงการ
7. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน




















ในส่ ว นของคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ จั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สนั บ สนุ น ก ารจั ด ท าแผนพัฒนาท้ องถิ่น มี ค ณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่ นและประชาคมท้ องถิ่ นพิ จ ารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ในส่วนของการจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมา
จัดทาฐานข้อมูล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น
(SWOT) เพื่ อ ประเมิ น สถานภาพการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภารกิ จ หลั ก การพั ฒ นาท้ อ งถิ่น
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น มี ก ารก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น มี ก ารก าหนดเป้ าหมาย
การพัฒนาท้องถิ่น มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผน
ยุทธศาสตร์ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
( ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
( ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
() ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (หน่วยเป็นบาท)
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
รวม

พ.ศ.2561
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

พ.ศ.2562
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

พ.ศ.2563
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

พ.ศ.2564
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
111

54,443,700.00

พ.ศ.2565
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

รวม
จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

111

54,443,700.00

6

217,500.00

6

217,500.00

44

11,679,210.00

44

11,679,210.00

9

225,000.00

9

225,000.00

19

1,260,000.00

19

1,260,000.00

189

67,825,410.00

189

67,825,410.00
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4. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (หน่วยเป็นบาท)
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

รวม

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ
ประมาณ
111

54,443,700.00

พ.ศ.2565
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

รวม
จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

111

54,443,700.00

6

217,500.00

6

217,500.00

44

11,679,210.00

44

11,679,210.00

9

225,000.00

9

225,000.00

19

1,260,000.00

19

1,260,000.00

189

67,825,410.00

189

67,825,410.00
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5. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
รวม

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
จานวน

ร้อยละ

18

จานวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวนโครงการที่ จานวนโครงการที่มี จานวนโครงการที่มี
ยังไม่ได้ดาเนินการ
การยกเลิก
การเพิ่มเติม
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

รวม
จานวน

ร้อยละ

16.22

18

16.22

1

16.67

1

16.67

14

31.82

14

31.82

1

11.11

1

11.11

0

0.00

0

0.00

34

17.99

34

17.99
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
รวม

งบปกติ
จานวนเงิน
ร้อยละ
3,485,796.23
6.40
19,800
9.10
8,704,752 74.53
1,680
0.75
0
0.00
12,212,028.23 18.01

เงินสะสม
จานวนเงิน
ร้อยละ
2,257,000 4.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2,257,000 4.15

รวม
จานวนเงิน
5,742,796.23

19,800
8,704,752
1,680
0
14,469,028.23

ร้อยละ
10.55
9.10
74.53
0.75
0.00
21.33
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2564
ผลการดาเนินงาน
โครงการ

ดาเนินการแล้ว

อยู่ในระหว่างดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณที่
งบประมาณที่ได้รับ
เบิกจ่ายไป

ไม่มี
รวม
ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. บุคลากรไม่เพียงพอที่จะดาเนินงาน (จัดทาแผน, จัดทางบประมาณ, ติดตามประเมินผล)
๒. ขาดบุคลากรที่มีความชานาญในการดาเนินงาน (ไม่ให้โอกาสชี้แจงการจัดทาแผนพัฒนาการจัดทางบประมาณ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)
๓. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงาน (มีบรรจุในแผนพัฒนาเป็นจานวนมากแต่ไม่นามาทางบประมาณ)
การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาตั้งไว้ที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจานวนมากถึง 54,443,700.00 ล้านบาท สาหรับด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีที่เห็นจานวนมากนั้นเป็นเงินอุดหนุนที่กาหนดวัตถุประสงค์ เมื่อวิเคราะห์แล้วตั้งงบประมาณไว้ไม่ถึงด้านละ ๑ ล้านบาท ซึ่ง ทั้งหมดนี้ได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจัง หวัด
การดาเนินงานด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดาเนินการ จานวนที่สูงเพราะต้องดาเนินการตามกฎหมายกระจายอานาจ ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณมากกลับที่ได้
เพียงเล็กน้อย ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่ควร การเบิกจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานดาเนินการได้น้อยมาก ปัญหาและอุปสรรคคือ ควรให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ระบบงบประมาณท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มากยิ่ งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และ
งบประมาณให้ความรู้ในด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสม่าเสมอ
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2564
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการที่ จานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน
ได้ปฏิบัติ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
รวม

111
6
44
9
19
189

18
1
14
1
0
34

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินการ
4. ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
41
47
43
41
41
45

พอใจ
59
52
55
59
59
55

ไม่พอใจ
0
1
2
0
0
0

35

65

0

34
327

64
468

2
5

43

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 800 คะแนน)
751
756
741
740
737
756
744
745
746.25

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
ประเด็น

หน่วย

ก่อน
ดาเนินการ
(จานวน)

หลัง
ดาเนินการ
(จานวน)

เพิ่ม/ลด

ไม่เลือก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 800 คะแนน)
757
755
745
742

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

739
753
747

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

746
748

พอใจมาก
พอใจมาก
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๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
ประเด็น

หน่วย

ก่อน
ดาเนินการ
(จานวน)

หลัง
ดาเนินการ
(จานวน)

เพิ่ม/ลด

ไม่เลือก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 800 คะแนน)
757
755
743
743

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

745
757
747

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

748
749.38

พอใจมาก
พอใจมาก

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
ประเด็น

ไม่เลือก

หน่วย

ก่อน
ดาเนินการ
(จานวน)

หลัง
ดาเนินการ
(จานวน)

เพิ่ม/ลด
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 800 คะแนน)
763
762
752
744

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

746
763
752

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

753
754.38

พอใจมาก
พอใจมาก

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
ประเด็น

หน่วย

ก่อน
ดาเนินการ
(จานวน)

หลัง
ดาเนินการ
(จานวน)

เพิ่ม/ลด

ไม่เลือก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 800 คะแนน)
760
760
745
742

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

742
757
749

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

747
750.25

พอใจมาก
พอใจมาก
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๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
ประเด็น

หน่วย

ก่อน
ดาเนินการ
(จานวน)

หลัง
ดาเนินการ
(จานวน)

เพิ่ม/ลด

ไม่เลือก
จานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติต่อโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 17.99 โดยด้านที่
ดาเนินการได้มากที่สุดคือด้านโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 16.22 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานพอใจมาก
อยู่ที่ 746.25 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานพอใจมากอยู่ที่ 748 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานพอใจมาก อยู่ที่ 754.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์
ประสบความสาเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานพอใจมาก อยู่ที่ 749.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จ สูง ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานพอใจมาก อยู่ที่ 750.25 คะแนน อยู่ในเกณฑ์
ประสบความสาเร็จสูง
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แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3.
การศึกษา
4. อาชีพ
หลัก

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) ชาย
) ต่ากว่า 25 ปี
) 41 – 60 ปี
) ต่ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา
) ปริญญาตรี
)
) รับราชการ
) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
) เกษตรกร
) อื่น ๆ

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) หญิง
) 25 – 40 ปี
) มากกว่า 60 ปี
) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
) สูงกว่าปริญญาตรี
)
) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
) รับจ้าง
) นักเรียน/นักศึกษา

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

123

118

0

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

141

102

1

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

129

110

2

๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

123

118

0

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

123

118

0

๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาาหนด

135

110

0

๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

135

130

0

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

105

128

2

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

102

126

0

1,116

1,060

5

ภาพรวม

ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานพอใจมากอยู่ที่ 2,181 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.78 อยู่ในเกณฑ์ประสบ
ความสาเร็จสูง
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แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ใช้ข้อมูลเดียวกันกับแบบที่ ๓/๒ แล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลทั่วไปซ้าอีก ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจ
ต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หากให้ ท่ า นประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ ผลการด าเนิ นงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ ท่านเท่าใด
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
( 10 คะแนน)
9.39
9.45
9.26
9.25
9.21
9.45
9.30
9.31

2. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
( 10 คะแนน)
9.46
9.44
9.31
9.28
9.24
9.41
9.34
9.33
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3. หากให้ ท่ า นประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ ผลการด าเนิ นงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
( 10 คะแนน)
9.46
9.44
9.29
9.29
9.31
9.46
9.34
9.35

4. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเท่าใด
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
( 10 คะแนน)
9.54
9.53
9.40
9.30
9.33
9.54
9.40
9.41
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ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
( 10 คะแนน)
9.50
9.50
9.31
9.28
9.28
9.46
9.36
9.34

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจต่อผล การดาเนินงานพอใจอยู่ที่ 9.33
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จสูง เป็นยุทธศาสตร์ที่ ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานพอใจอยู่ที่ 9.33 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จ
สูง เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด
พิจารณาตามประเด็นขั้นตอนและกระบวนการพั ฒนาในภาพรวม ประเด็นด้านการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ได้รับความพึงพอใจ เฉลี่ย 9.50 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จ สูง
ส่วนด้านการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย 9.28 คะแนน
อยู่ ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จสูง
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ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๑.๑ ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้เป็นอย่าง
ดีทาให้มีความสาเร็จเป็นอย่างดี
๑.๒ การวัดผลในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ
ตั้งแต่มีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นต้นมาได้มีการจากัดโครงการ พัฒนา
ให้มีความเป็นไปได้เท่านั้นจึงจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่จะบรรจุไว้เพื่อเพียงให้มีไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้นาไปปฏิบัติจะไม่ให้มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทาให้ร้อยละ ของการนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติจึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ในการดาเนินการต่อไปนั้นจะต้อง พยายามให้โครงการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ร่างโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณจะต้องใกล้เคียงกับ งบประมาณที่จะได้รับการอนุมัติ และต้องจัดทาโครงการตาม
แผนการดาเนินงาน
๑.๓ ความสาเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย
การกาหนดเป้าหมายในโครงการควรมีความชัดเจน ประมาณการจริงตามสภาพพื้นที่ หากยังมีการ
ขอโอนงบประมาณเนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่ แสดงว่ายังไม่มีความพร้อมของโครงการ ผู้เกี่ยวข้องต้องแก้ไขใน
รายละเอียดให้มีความพร้อม
๑.๔ ความสาเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการที่ได้รับอนุมัติควรดาเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันตามปีงบประมาณ โดยการดาเนินการ ตาม
แผนการดาเนินงานจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
๑.๕ ผลสาเร็จที่วัดได้
มีการสอบถามความพึงพอใจจากประชาชนในขณะกาลังดาเนินโครงการหรือโครงการแล้วเสร็จ จะมี
ความถูกต้องอย่างมาก และมีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้นเมื่อจัดทาโครงการควรเร่งสอบถามความพึง พอใจโดยทันที
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๒.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๒.๑.๑ ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่า จะเป็นกรณีการจัดทาหรือทบทวน การเพิ่มเติม การ
เปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาคานึง ถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ก่อน แล้วว่าสามารถ
ดาเนินการได้หรือไม่
๒.๑.๒ ควรพิ จ ารณาตั้ ง งบประมาณให้ เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บ ภารกิ จ แต่ ล ะด้ า นที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๒.๑.๓ ควรเร่ ง รั ดให้ มี การด าเนิ นโครงการ/กิ จ กรรม ที่ ตั้ ง ในข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ ายให้
สามารถดาเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น
๒.๑.๔ ในการด าเนิ น โครงการ/กิจ กรรม/แผนงาน ควรพิ จ ารณาด าเนิ น งานให้ เ ป็ นไปตามห้วง
ระยะเวลาของแผนการดาเนินงานประจาปีตามที่ได้มีการประกาศใช้จัดทาโดย งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๑.๕ ในอนาคตหากมีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่อง
ของความพร้อมของสภาพพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบไม่ว่าจะเป็น ทางตรงหรือ
ทางอ้อม รวมทั้งการคานึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง
๒.๒ ข้อสังเกต
๒.๒.๑ เหตุใดจึงไม่ดาเนินโครงการตามแผนการดาเนินงาน
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๒.๒.๓ เหตุใดจึงไม่ใช้ข้อ ๘๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาใช้ในการบริหารงบประมาณ
๒.๒.๓ เหตุใดจึงมีเงินสะสม และขออนุมัติสภาท้องถิ่นจ่ายเงินสะสมทุกปี เมื่อในช่วงปีงบประมาณได้
การแจ้งว่างเงินไม่เข้าตามระยะเวลาหรือตามยอดที่ประมาณการ ไม่สามารถจัดทาโครงการได้ โดยเฉพาะงบพัฒนาที่
อยู่ในหมู่บ้าน
๒.๒.๔ เหตุใดการขอจ่ายเงินสะสมทาไมจึงไม่นามาใช้ในโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา หรือที่ จัดทา
งบประมาณแล้ว แต่เลือกไปทาโครงการใหม่ทั้งหมด
๒.๓ ข้อเสนอแนะ
๒.๓.๑ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการแล้ว ควรดาเนินการให้สอดคล้องกับการ
เบิกจ่ายจริง
๒.๓.๒ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลควรมีการประเมินผล ด้าน
ความสาเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทาโครงการในครั้งต่อไป
๒.๓.๓ โครงการ/กิจกรรมที่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีง บประมาณ ควรเน้น
ประโยชน์ของชุมชนเป็นสาคัญ
๒.๓.๔ ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคานึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ ความ
พร้อมด้านพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ สถานะทาง การเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสาคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
๒.๓.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ มาก
ขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดาเนิน โครงการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการาดาเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดาเนินการต่าง ๆ ส่ งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การ
บริหารส่วนตาบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสาร ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
๒.๓.๖ ควรมีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่าง ทั่วถึง
และต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดาเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ อย่างทั่วถึง
๒.๓.๗ ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้ง ปีงบประมาณ ตลอดจนดาเนิน การ
โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และไม่ควรให้โครงการไปดาเนินการในเดือนสุดท้ายของ ปีง บประมาณ ซึ่ง
สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณจัดทาโดย งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สานักปลัดองค์การบริ
หารส่วนตาบล
๒.๔ ผลจากการพัฒนา
ควรนาผลการติดตามและประเมินผลแผนนี้ไปเป็นเครื่องมือในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง
และทุกโครงการควรคานวณต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ
๒.๕ ผลสรุปภาพรวม
ในภาพรวมของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มี
การนาโครงการพัฒนาทั้งจากแผนพัฒนาในฉบับแรก และที่เพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณก็มีการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติมขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากปัญหาและความต้องการมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาจึงมีความจาเป็นต้อง
เพิ่มเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้อ งถิ่น หากพิจารณาถึง โครงการที่มี การเพิ่มเติมไว้แล้วนั้นก็จะพบว่าสามารถ
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ ถึงอย่างไรก็ดี จานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการอยู่หลายโครงการพอสมควร ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินงานอยู่หลายปัจจัย เช่น ด้านงบประมาณที่จาเป็นต้องอาศัยเงินอุดหนุน หรือเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บ แล้ว
จัดสรรให้ ดังนั้น ในการมองถึงการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจาเป็นต้องมีการวางแผนให้มีความรอบคอบ เพื่อความ
มั่นคง ยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก “ร่วมคิด
ร่วมทา และร่วมตัดสินใจ” การมีข้อมูลสาคัญ ๆ อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทาข้อมูล การดาเนินงานให้มี
ความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การจัดทาบริการ สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มาก
ที่สุด
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ภาคผนวก

ผนวก ๑ คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำด่ำนนอก

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ที่ 6 / ๒๕๕9
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
...............................................
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้ อ ๘ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ า นนอก จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ดังนี้
๑. นายสมพงษ์
ไกรฤกษ์
นายก อบต.ด่านนอก
ประธานกรรมการ
๒. นายสม
เสกขุนทด
รองนายก อบต.ด่านนอก
กรรมการ
๓. นายประมูล
ดานขุนทด
รองนายก อบต.ด่านนอก
กรรมการ
๔. นายชุนห์
เจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
กรรมการ
๕. นายจาเนียร
ศิริบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
กรรมการ
๖. นายอาทิตย์
เดียงขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
กรรมการ
๗. นายโสภณ
โหมขุนทด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. นายวสันต์
เงาสันเทียะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙. นายนิคม
โคมขุนทด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐. นายศรัณย์
ปุราชะกา
ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
๑๑. นางสาวเกศินี อ๊อดยง
ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
๑๒. นายอนุรักษ์ แดดขุนทด
ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
๑๓. นายมนูญ
เกรัมย์
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๑๔. นายทองคา เดชขุนทด
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๑๕. นายบุญโชค เดือยขุนทด
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๑๖. นายสาราญ พินิจ
ปลัด อบต.ด่านนอก
กรรมการ/เลขานุ การ
๑๗. นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขนุ ทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทางการพัฒนาตาบล โดยพิจารณาจาก
(๑.๑) อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
(๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดาเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญ หาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(๑.๖) แผนชุมชน ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนา ให้คานึงถึงสถานะทางการ
เงินการคลังของ องค์การบริหารส่วนตาบล และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ มาประกอบการพิจารณา
ด้วย
(๒) ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกั บจัดทาร่าง
แผนพัฒนา ในการจัดทาร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนตาบล นาปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่
เกิน ศักยภาพของชุมชนที่จะดาเนิน การเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพั ฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้เสนอปั ญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจั ง หวัด เพื่อ ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนดาเนินงาน
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2)
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่
ประสานกับประชาคมหมู่บ้าน ในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้ องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
จัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ)

นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ที่ 7 / ๒๕๕9
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
...........................................
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้ อ 9 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ า นนอก จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ดังนี้
๑. นายสาราญ
๒. นางสาววนิดา
๓. นางฉันทนา
๔. นางกนกลักษณ์
๕. นางสาววัชราภรณ์
๖. นายถวิล
๗. นายโลม
8. นายณรงค์
9. นางสาวรุ่งทิพย์
10. นางสาวอุษา

พินิจ
ถีสูงเนิน
พระเดชพงษ์
แดดขุนทด
เชื้อขุนทด
พรหมจิยา
ดีขุนทด
เปียขุนทด
พิมพ์ขุนทด
นนท์ขุนทด

ปลัด อบต.ด่านนอก
รองปลัด อบต.ด่านนอก
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้แทนประชาคม
ผู้แทนประชาคม
ผู้แทนประชาคม
นักวิเคราะห์ ฯ
เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยก าหนดให้ คณะกรรมการสนับ สนุ น การจั ด ทาแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น มีห น้ าที่ จั ดท าร่า ง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตาบลกาหนด จัดทา
ร่างแผนพัฒนา แผนการดาเนินงาน และจัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมาย
ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑4 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ) นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ที่ 8 / ๒๕๕9
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
...........................................
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้ อ 28 องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลด่ านนอก จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ดังนี้
๑. นายชิด
อยู่พันดุง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
กรรมการ
๒. นายคารณ พบขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
กรรมการ
๓. นายจรัส
ดาขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
กรรมการ
๔. นายไพศาล ดกขุนทด
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๕. นายสนอง จันทร์สว่าง
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
6. ท้องถิ่นอาเภอด่านขุนทด
กรรมการ
7. เกษตรอาเภอด่านขุนทด
กรรมการ
8. นายสาราญ พินิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
9. นางฉันทนา พระเดชพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง
กรรมการ
10. นายวสันต์ เงาสันเทียะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายจรัญ ดุนขุนทด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ให้ คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาองค์ก ารบริหารส่ วนตาบลด่ านนอก
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ) นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ที่ 269 / ๒๕๕9
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
...............................................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ได้มีคาสั่งที่ 6/๒๕๕9 ลงวันที่ ๑4 มกราคม
๒๕๕9 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 10 (1) และ(2) เปลี่ยนแปลงอานาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
นอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ข้อ 5 (1) และ (2)
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 ข้อ 5 (1) ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
(ค) ยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาประเทศ กลุ่ มจัง หวัด และจัง หวัด โดยให้เน้ น ดาเนิ น การใน
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญ หาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(ฉ) แผนชุมชนในการน าประเด็นข้ างต้นมาจัดท าแผนพั ฒนา ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
คานึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดทาร่าง
แผนพัฒนาในการจัดทาร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนตาบล นาปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่
เกินศักยภาพของหมู่บ้าน ที่จะดาเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้เสนอปั ญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจัง หวัด เพื่อ ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ)
นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ที่ 270 / ๒๕๕9
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
..........................................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ได้มีคาสั่งที่ 7/๒๕๕9 ลงวันที่ ๑4 มกราคม
๒๕๕9 โดยได้ แต่ งตั้งคณะกรรมการสนับ สนุน การจัด ท าแผนพั ฒ นาองค์ การบริห ารส่ วนตาบลด่านนอก
ไปแล้วนั้น เนื่องจากนายปัณณทัต นอขุนทด ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ได้โอนย้ายมาดารงตาแหน่ง
สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ 9 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านนอก ดังนี้
๑. นายปัณณทัต
นอขุนทด
ผู้อานวยการกองช่าง กรรมการ
โดยก าหนดให้ คณะกรรมการสนับ สนุ น การจั ด ทาแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น มีห น้ าที่ จั ดท าร่า ง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด จัดทา
ร่างแผนการดาเนินงาน และจัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ)

นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ที่ 271 / ๒๕๕9
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
...........................................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ได้มีคาสั่งที่ 8/๒๕๕9 ลงวันที่ ๑4 มกราคม
๒๕๕9 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ไป
แล้วนั้น เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้ อ งถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) เปลี่ย นแปลงอ านาจหน้ าที่ ค ณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3)
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริห ารส่ ว นต าบลด่ านนอกเป็ น ไปด้ว ยความถูก ต้ อ ง ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยการจัด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) ให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ)

นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์
(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

ผนวก ๒ แบบสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ประเด็นกำรประเมิน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
๑๐. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กั๑๑.
บศัมีกยภาพของท้
การกาหนดวิอสงถิัยทั่นศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีกำรดำเนินงำน

ไม่มีกำรดำเนินงำน

แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตัง้ แต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนกรกฎาคม-กันยายน หรือไตรมาสที่ ๔
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง
๒. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
( ) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)
( ) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)
( ) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)
( ) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่ ๒ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
๓. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (หน่วยเป็นล้านบาท)
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
รวม

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รวม
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ

๔. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (หน่วยเป็นล้านบาท)
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
รวม

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รวม
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
จำนวน
งบ
โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ

5. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่เสร็จ
จำนวน ร้อยละ

จำนวนโครงกำรที่อยู่ จำนวนโครงกำรที่
ระหว่ำงดำเนินกำร ยังไม่ได้ดำเนินกำร
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

จำนวนโครงกำรที่มี จำนวนโครงกำรที่มี
กำรยกเลิก
กำรเพิ่มเติม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

รวม
จำนวน

ร้อยละ

6. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2564
งบปกติ

ยุทธศำสตร์

จำนวนเงิน

เงินสะสม
ร้อยละ

จำนวนเงิน

รวม
ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
รวม
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
7. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจำปี 2564
ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร

รวม

ดำเนินกำรแล้ว

อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำร

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

งบประมำณ
งบประมำณที่
งบประมำณที่ได้รับ
เบิกจ่ำยไป

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์ และโครงกำรในปี 2564
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จำนวนโครงกำร
ยุทธศำสตร์

จำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน

จำนวนโครงกำรที่
ได้ปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
รวม
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินกำร
4. ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมำก

พอใจ

ไม่พอใจ

5. ผลกำรดำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
ประเด็น

หน่วย

ก่อน
ดำเนินกำร
(จำนวน)

หลัง
ดำเนินกำร
(จำนวน)

เพิ่ม/ลด

ไม่เลือก
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
ประเด็น

หน่วย

ก่อน
ดำเนินกำร
(จำนวน)

หลัง
ดำเนินกำร
(จำนวน)

เพิ่ม/ลด

ไม่เลือก
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำด้ำนสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
ประเด็น

ไม่เลือก

หน่วย

ก่อน
ดำเนินกำร
(จำนวน)

หลัง
ดำเนินกำร
(จำนวน)

เพิ่ม/ลด

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
ประเด็น

หน่วย

ก่อน
ดำเนินกำร
(จำนวน)

หลัง
ดำเนินกำร
(จำนวน)

เพิ่ม/ลด

ไม่เลือก
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
ประเด็น

ไม่เลือก

หน่วย

ก่อน
ดำเนินกำร
(จำนวน)

หลัง
ดำเนินกำร
(จำนวน)

เพิ่ม/ลด

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อำยุ

(
(
(
3. กำรศึกษำ (
(
(
4. อำชีพ
(
หลัก
(
(
(

) ชำย
) ต่ากว่า 25 ปี
) 41 – 60 ปี
) ต่ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา
) ปริญญาตรี
)
) รับราชการ
) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
) เกษตรกร
) อื่น ๆ

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) หญิง
) 25 – 40 ปี
) มากกว่า 60 ปี
) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
) สูงกว่าปริญญาตรี
)
) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
) รับจ้าง
) นักเรียน/นักศึกษา

ส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น

พอใจมำก

พอใจ

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภำพรวม
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานพอใจมากอยู่ที่.............คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสาเร็จสูง

ไม่พอใจ

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ใช้ข้อมูลเดียวกันกับแบบที่ ๓/๒ แล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลทั่วไปซ้าอีก ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจ
ต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน โครงสร้าง
พื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ ท่านเท่าใด
ประเด็น

คะแนน
( 10 คะแนน)

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
2. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
( 10 คะแนน)

3. หากให้ ท่ านประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด
ประเด็น

คะแนน
( 10 คะแนน)

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
4. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
ประเด็น

คะแนน
( 10 คะแนน)

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด
ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
( 10 คะแนน)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ที่ปรึกษา
๑) นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
๒) นายสาราญ พินิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
๓) นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
คณะผู้จัดทา
๑) นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ผู้พิมพ์/เรียบเรียง
๑) นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ผู้ให้ข้อมูล
๑) นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
๒) นางฉันทนา พระเดชพงษ์ ผู้อานวยการกองคลัง
๓) นายปัณณทัต นอขุนทด ผู้อานวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ การก่อสร้าง บารุงรักษาถนน สะพานและระบบสาธารณูปโภค 1
กลยุทธ์ที่ การดูแล 2บารุงรักษาแหล่งนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร 1
กลยุทธ์ที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม 2
กลยุทธ์ที่ การพัฒนาและส่งเสริมกิจการพาณิชย์ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ การพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1
กลยุทธ์ที่ การพัฒนาด้านการศึกษา 2
กลยุทธ์ที่ การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 3
กลยุทธ์ที่ การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 4
กลยุทธ์ที่ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 5
กลยุทธ์ที่ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6
กลยุทธ์ที่ การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 7
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรนา, ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ บริหารจัดการและรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 2
กลยุทธ์ที่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 3
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาทางการเมืองและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย

