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ค ำน ำ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
มีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 
ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564                 
(การด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
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  ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  52 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถ่ิน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้มีอ านาจหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตาม
และประเมินผล เป็นเครื่องบ่งช้ีว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมท้ังผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลท่ี
ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข พัฒนากระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลท่ี
เกิดจากการด าเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดท่ีวางไว้ และทราบผลการด าเนินงานว่า
สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ัวไปและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก และเพื่อทราบปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ 
จะด าเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตาม และประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก  ซึ่งมีการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก และการติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท า และแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
พบว่าจ านวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีจ านวน 111 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 
54,443,700.00 บาท สามารถน าไปปฏิบัติตามแผน จ านวน 18 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 5,126,236.49 บาท คิดสัดส่วน
โครงการท่ีด าเนินการได้จริง คิดเป็น ร้อยละ 16.22 ของจ านวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ภายใต้
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการ พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
ตาม ความจ าเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ส่งผลต่อการด าเนินโครงการบรรลุ
ตามแผนท่ีก าหนดขึ้น โดยยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นด้านท่ีมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนามากท่ีสุด จ านวน 111 
โครงการ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 18 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 16.22 ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็น
ด้านท่ีมีการบรรจุไว้ในแผนน้อยท่ีสุด จ านวน 6 โครงการ สามารถปฏิบัติได้จริง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67  
ส าหรับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นยุทธศาสตร์ท่ีได้รับงบประมาณสูง ท่ีสุดถึงร้อยละ 80.27 ของงบประมาณท่ี
ได้รับ ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เป็นยุทธศาสตร์ท่ีได้รับงบประมาณน้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 0.32 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติต่อโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 17.99 โดยด้านท่ี
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ด าเนินการได้น้อยท่ีสุดคือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 11.11 ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานพอใจมาก อยู่ท่ี 746.25 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานพอใจมากอยู่ท่ี 748 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานพอใจมาก อยู่ท่ี 754.38 คะแนน อยู่ใน
เกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานพอใจมาก อยู่ท่ี 749.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานพอใจมาก อยู่ท่ี 750.25 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบ
ความส าเร็จสูง (ก าหนดให้ความพึงพอใจท่ีมากกว่า ๗๓๒ หรือ ๗.๕๐ ถือว่าประสบความส าเร็จสูง ความพึงพอใจท่ีอยู่
ระหว่าง ๔๘๘- ๗๓๒ หรือ ๕.๐๐-๗.๕๐ ถือว่าประสบความส าเร็จปานกลาง ความพึงพอใจน้อยกว่า ๔๘๘ หรือ  ๕.๐๐ ถือ
ว่าประสบความส าเร็จต่ า)  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจต่อผล การด าเนินงานพอใจอยู่ท่ี 9.33 คะแนน          
อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง เป็นยุทธศาสตร์ท่ี ได้รับความพึงพอใจสูงท่ีสุด ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานพอใจอยู่ท่ี 9.33 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง เป็นยุทธศาสตร์
ท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  

  พิจารณาตามประเด็นขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาในภาพรวม ประเด็นด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เป็นด้านท่ี
ได้รับความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้รับความพึงพอใจ เฉล่ีย 9.50 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง ส่วนด้านการ
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เป็นด้านท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้รับความพึงพอใจเฉล่ีย 9.28 คะแนนอยู่ ในเกณฑ์ประสบ
ความส าเร็จสูง 

 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกและการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ดังนี้  
 ๑. โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง  
 ๒. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการประเมินผล ด้านความส าเร็จ
ของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดท าโครงการในครั้งต่อไป  
 ๓. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรเน้นประโยชน์ของ
ชุมชนเป็นส าคัญ  
 ๔. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นท่ี
ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน – การคลังของท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
 ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากขึ้นและอย่าง
ท่ัวถึง ท้ังก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการ
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มีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนิน โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการมากขึ้น ท้ังนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปล่ียนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการด าเนินการต่าง ๆ  
ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนต าบลจึงควรมีช่องทางการส่ือสารระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการช้ีแจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง  
 ๖. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง  
 ๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมท้ังปีงบประมาณ ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนา
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และไม่ควรให้โครงการไปด าเนินการในเดือนสุดท้าย ของปีงบประมาณซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการ
บริหารงบประมาณ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 
------- 

 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอกจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ท ราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลด่านนอก 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้ เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ี
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อ
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกให้เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่ อให้ เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ด่านนอก 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลด่านนอก
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็ จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
   1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก มีจ านวน 11 คน 
ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกคัดเลือกจ านวน 3 
คน  ได้แก่  นายชิด  อยู่พันดุง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี 1 บ้านละเลิงพิมาน  นายจรัส  
ดาขุนทด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี 2 บ้านพระหัวบึงและนายประวิทย์  สระขุนทด  
ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี  3  บ้านน้อย 
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  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกคัดเลือกจ านวน 2 
คน  ได้แก่  นายสง่า  ดาวขุนทด  หมู่ท่ี 5 บ้านมะขามน้อย  และนายไพศาล  ดกขุนทด หมู่ท่ี 7 บ้านด่านเหนือ 
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกคัดเลือก จ านวน 2 คน  
ได้แก่  นายอนุรักษ์  แดดขุนทด   ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  และนางสุเนตร์  ปุราชะกา    ต าแหน่ง  
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ด่านนอก 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกท่ีคัดเลือกกันเอง  จ านวน 2 คน  ได้แก่  
นางฉันทนา  พระเดชพงษ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลังและนายปัณณทัต  นอขุนทด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกอง
ช่าง 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกคัดเลือก  จ านวน 2 คน ได้แก่  นาย
วสันต์  เงาสันเทียะ  ต าแหน่ง  ก านันต าบลด่านนอก  และนายจรัญ  ดุนขุนทด 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ด่านนอก  ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ี
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ี
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การ
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แสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอก 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกมีอ านาจ
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก เพื่อใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ี
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เค รื่ อ งก าร ติด ต าม แ ละป ระ เมิ น ผลแผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ไ ด้ แก่ แบ บ สอบ ถาม  ( Questionnaires) แบ บ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ท่ีได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามกรอบท่ีระเบียบก าหนด 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.ด่านนอก 

อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

ป ระก าศ ผ ล ก าร ติ ดต าม แล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลด่านนอกทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แ ต่ วั น ร าย ง าน ผ ล แ ล ะ เส น อ
ความเห็นดังกล่ าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกตามระยะเวลาท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด  หรืออย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอกมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึง
อ าเภอด่านขุนทดและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  และผู้ประเมินภายนอกท่ีเสนอเข้าร่วมประเมิน 
    2) เครื่องมือ  ได้แก่  แบบสอบถาม  สัมภาษณ์  การสังเกต  การวิเคราะห์เอกสารแผนและอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การลงส ารวจพื้นท่ีหมู่บ้านท่ีต้ังโครงการจริง  การสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าท่ีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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  3.  ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) – บ้านพระหัวบึง บ้าน
ด่านเหนือ หมู่ท่ี 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบลด่านนอก  (จะ
ใช้การวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  (จะใช้การวัด
อย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
   1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ 
   2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่าง
ไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
    (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน  
    (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลด่านนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ต าบลด่านนอก สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 
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  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก  สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ีนอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก แต่ละคน แต่ละส านัก/กองต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลด่านนอก 



    
 

ส่วนที่  ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

   
   1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ดส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา และแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 1 การก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน สะพานและระบบสาธารณูปโภค 

กลยุทธ์ที่ 2 การดูแล บ ารุงรักษาแหล่งน  า 
  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 บริหารจัดการทรัพยากรน  า,  ทรัพยากรป่าไม้  และส่ิงแวดล้อมอย่างมี    
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย 
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 1.2 โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ช่วงที่ 
1 สายนานายสนามไปทางทิศใต้ - นา
นายรวย ช่วงที่ 2 สายนานายรวยไป
ทางทิศใต้ - หนองพะไกล หมู่ที่ 1 
บ้านละเลิงพิมาน 

246,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1) เพ่ือปรับปรุงถนนหินคลุก  
2) เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายสมชาติ วีระ
แพทย์ - บ้านนายอดุลวิทย์ เสวขุน
ทด หมู่ที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน 

101,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1) เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
2) เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
สามแยกนานายสม - สามแยกนานา
งดอกรัง บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 

254,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1) เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก  
2) เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป-
มาในการใช้ยานพาหนะ  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ศาลากองทุนหมู่บ้าน - 
ละเลิงเกลือ หมู่ที่ 2 บ้านพระหัวบึง 

255,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพ่ือให้มีระบบระบายน  าที่ดีขึ น  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
จากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ - ป่าเจีย
บกลาง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 

485,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1) เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก  
2) เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายถนนหลวง 2148 ไปทาง
ทิศใต้ - ละเลิงยายมี หมู่ที่ 4 บ้าน
ด่านนอก 

480,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
ศาลาบนไปทางทิศใต้ - หนองละมั่ง 
หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก 

254,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก  
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน
คลุก สายประปาหมู่บ้านไปทางทิศ
เหนือ - ทุ่งด่าน บ้านมะขามน้อย หมู่
ที่ 5 

254,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน
คลุก  
2. เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไป-
มาในการใช้ยานพาหนะ  
 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
โรงเรียนบ้านละเลิงพิมานไปทางทิศ
ใต้ - หนองปลาซิว หมู่ที่ 6 บ้านหัว
บ่อ 

255,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก  
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางทวายไปทางทิศ
ตะวันออก - นานายเนียม หมู่ที่ 6 
บ้านหัวบ่อ 

282,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม 68,000.00 ส านัก/กองช่าง, เพ่ือก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน เหล็ก ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 
บ้านหัวบ่อ 

ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย
สามแยกไร่นายอ่อน ดุนขุนทด ไป
ทางทิศเหนือ - ถนนสาธารณะ บ้าน
น้อย หมู่ที่ 7 บ้านด่านเหนือ 

254,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือปรับปรุงถนนหินคลุก  
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
จากถนนลาดยางบ้านละเลิงพิมาน - 
กุดม่วง ถึงนานายฉลวย สุขขุนทด 
บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 

39,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
บ้านอาจารย์สมนึก - นานายสุชาติ 
บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 

103,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก  
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 
 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากแยกถนนสายด่านนอก 
- บ้านวัง ไปทางทิศใต้ (ด้านหลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก) - 
สามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้างโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 
4 

389,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ด้านข้างโรงเก็บพัสดุองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก บ้านด่าน
นอก หมู่ที่ 4 

40,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
2. เพ่ือใช้เป็นพื นที่ีออกก าลังกาย 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
จากสามแยกสระประปาประจ า
หมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก - สาม
แยกถนนบ้านน้อย บ้านมะขามน้อย 
หมู่ที่ 5 

379,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก  
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าที่พักสงฆ์บ้านพระหัว
บึงไปทางทิศเหนือ - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม หน้าบ้านนายถวิล 
พรมริยา บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 

498,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก  

475,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานให้อยู่ในสภาพดี  
2. เพ่ือป้องกันรักษาทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา 300,000.00 ส านัก/กองช่าง, 1. เพ่ือปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน เด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1  ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เด็กเล็กให้อยู่ในสภาพดี  
2. เพ่ือให้มีสถานที่เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 

409,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

1. เพ่ือปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้อยู่ในสภาพดี  
2. เพ่ือให้มีสถานที่เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต าบลด่านนอก 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนในเขตต าบลด่านนอกได้มี
ความรู้และทักษะวิชาสามารถน า
ความรู้ที่ีได้รับไปประกอบอาชีพ เกิด
การรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
การน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต (Way Of Life)  

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน
เป้าหมายของต าบลด่านนอก ได้น้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
(Way Of Life) และพัฒนาหมู่บ้าน 
ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชน
แบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้
อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. เพ่ือเป็นการบริการแก่ผู้ที่เดิน
ทางผ่านพื นที่ในเขตต าบลด่านนอก  
2. เพ่ือให้มีจุดพักรถเพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ  
3. ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. เพ่ือเป็นการบริการแก่ผู้ที่เดิน
ทางผ่านพื นที่ในเขตต าบลด่านนอก  
2. เพ่ือให้มีจุดพักรถเพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ  
3. ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

40,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ อปพร.ทุกคนได้
ตระหนักถึงความเป็นอาสาสมัครใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง  ๆ
อย่างตั งใจและจริงจัง  
2. เพ่ือให้สมาชิกมีกจกรรมร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอ  
3. เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติเหล่า อป
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

พร. 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ค่าอาหารเสริม (นม) 502,050.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้าน
โภชนากรของเด็กให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของสังคม 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน
ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

289,100.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง 2 
ศูนย์  
2. เพ่ือให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กฯ มี
โภชนาการที่ดีได้สารอาหารที่จ าเป็น
ต่อร่างกาย 
 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 65,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติและเด็กได้แสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง 
 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

105,400.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้แก่เด็กเล็ก 

20,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
เรียนรู้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านด่านนอก และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน  
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกันของเด็กและเป็นการ
เปิดโลกกว้างการเรียนรู้และพัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

44,070.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 
5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตาม
โครงการอาหารกลางววันส าหรับ
นักเรียนขาดแคลน โรงเรียนวัดบ้าน
ด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) และ

804,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
(สพฐ.) ประกอบด้วย โรงเรียนวัด
บ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) และ
โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน และ
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน (สพฐ.) 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับ
อาหารกลางวัน 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

36,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ (อุดหนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน) 

52,500.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ืออุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
หมู่บ้านในเขตพื นที่ต าบลด่านนอก 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านละเลิง
พิมาน (จ านวน 3 โครงการ) 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านพระ
หัวบึง (จ านวน 3 โครงการ) 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 
(จ านวน 3 โครงการ) 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านด่าน
นอก (จ านวน 3 โครงการ) 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านมะขาม
น้อย (จ านวน 3 โครงการ) 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหัวบ่อ 
(จ านวน 3 โครงการ) 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านด่าน
เหนือ (จ านวน 3 โครงการ) 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

, กองการแพทย์ 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการของดีเมืองด่าน 20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
แสดงสินค้า OTOP ของต าบลด่าน
นอก และการแสดงต่าง ๆ   
2. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่
ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ท างานช่วงปิดภาคเรียน 

45,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและให้
นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการจัดกิจกรรมในงานรัฐพิธีและ
งานพิธีส าคัญทางศาสนา 

30,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี งาน
พิธีส าคัญทางศาสนา งานรับเสด็จ 
งานพิธีการต่าง  ๆงานกิจกรรมวัน
ส าคัญของราชการ งานส่งเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
การจัดงานการจัดนิทรรศการ
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะ
มหาราช ฯลฯ 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
วันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป  
2. สร้างความสามัคคีและก าลังใจให้
เกิดขึ นกับผู้สูงอายุ ประชาชนและ
บุคลากรของ อบต. 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 ูโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 15,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชน เยาวชนต าบลด่าน
นอก มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ น 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่
ประชาชนทั่วไป 

20,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ น 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล
ด่านนอก ต้านภัยยาเสพติด 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือให้เยาวชนประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถ
ด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนสนใจในการออกก าลังกาย
และไม่มั่วสุมกับสิ่งเสพติด  
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีระเบียบมีวินัยรู้
อภัย มีน  าใจเป็นนักกีฬา 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้าง 6,608,400.0 ส านักปลัด อบจ., 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสวัสดิการ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 0 ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ส าหรับผู้สูงอายุ ครอบครัวและ
ชุมชน  
2. เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนประสบ
ปัญหา  
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการถ่ายโอน
กิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
 

1,317,600.0
0 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมสวัสดิการ
ส าหรับคนพิการ  
2. เพ่ือเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ครอบครัวคนพิการที่ประสบความ
เดือดร้อน 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

48,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
สวัสดิการให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ินหรือพื นที่ต าบลด่าน
นอก 

72,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื นที่
ต าบลด่านนอก เพ่ือด าเนินงานต่าง 
 ๆและสนับสนุนการด าเนินโครงการ 

ดังนี   
1. สนับสนุนหน่วยบริการหรือสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื นที่  
2. สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน หรือหน่วยอื่น 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

15,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

1. เพ่ืออบรมให้ความรู้ประชาชนใน
เขตอบต.ด่านนอก ได้รับความรู้ใน
การฉีดวัคซีนและการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  
2. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนที่มีสุนัข 
แมว และสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่
ในความดูแลหันมาตระหนักถึง
ปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการที่
มีความรู้ที่ถูกต้องและมารับบริการ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสัตว์เลี ยงของตน 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก  

50,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  
2. เพ่ือส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน นอก ได้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย
ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ 
(Incident Command System:ICS)
การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพื นที่เกิดเหตุที่มี
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัด
แยกขยะและการก าจัดขยะอย่างถูก
วิธี 

30,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการก าจัดขยะประเภทต่าง ๆ  
อย่างถูกวิธี  
3. เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้ในพื นที่สาธารณะ
ต่าง ๆ  และฟ้ืนฟูดูแลรักษาป่าเจียบก
ลาง 

35,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและลด
ภาวะโลกร้อน 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการปลูกและ
ขยายพันธ์ุหญ้าแฝกตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

20,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ืออนุรักษ์หน้าดินและชะลอการ
พังทลายของหน้าดิน 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฟ้ืนฟูสภาพดินป่าชุมชนเจีย
บกลาง 

30,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดินป่าในบริเวณป่า
ชุมชนเจียบกลาง เสริมแร่ธาตุในดิน 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

10,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจและท าให้
ตระหนักถึงความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่าง ๆ  ที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย 

61. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของอบต.ด่านนอก 

25,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มารับบริการของ อบต.
ด่านนอก 

62. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือน าคุณธรรม จริยธรรมมาใช้เป็น
หลักแนวทางในการท างาน ปลูก
จิตส านึกและพัฒนาระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 

63. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ

โครงการจัดการเลือกตั งท้องถ่ิน 300,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกตั งสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

บริหารบ้านเมืองที่ดี ส านักงานปลัด อบต. ผู้บริหารท้องถ่ิน 

64. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

65. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 10,000.00 ส านัก/กองคลัง 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและรวดเร็วในการเสียภาษี  
2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก จัดเก็บภาษีได้เพ่ิมมากขึ น  
3. เพ่ือเป็นการลดขั นตอนและลด
ระยะเวลาการท างานในการให้บริการ
ประชาชน 

66. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

45,000.00 ส านัก/กองคลัง เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน พัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

67. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบต.เคลื่อนที่และคาราวาน
แก้จน 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของ อบต.  
2. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ
ต่าง ๆ  ของ อบต.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
3. เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริม
สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

68. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 
ส.) 

1,000.00 ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

1. เพ่ือสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดี
ขึ น  
2. เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การปรับปรงุงานและสถานที่
ท างาน  
3. เพ่ือให้สถานที่ท างานสะอาด 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
4. เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และประหยัดทรัพยากร  

 



 

 

19                               การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนนหินคลุก 
บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 

246,000.00 246,000.00 246,000.00 0.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายสมชาติ วีระแพทย์ - บ้าน
นายอดุลวิทย์ เสวขุนทด หมู่ที่ 
1 บ้านละเลิงพิมาน 

101,000.00 99,000.00 99,000.00 2,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 (สาย
สามแยกนานายสม - สามแยก
นางดอกรัง) 

254,000.00 254,000.00 254,000.00 0.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

วางท่อระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านพระหัวบึง หมู่
ที่ 2 

255,000.00 255,000.00 255,000.00 0.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านน้อย หมู่ที่ 3 (สายจาก
หมู่บ้านไปทางทิศเหนือ - 
ป่าเจียบกลาง) 

485,000.00 485,000.00 485,000.00 0.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนนหลวง 
2148 ไปทางทิศใต้ - ละเลิง
ยายมี หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก 

480,000.00 450,000.00 446,796.23 30,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 (สายศาลา
บนไปทางทิศใต้ - หนองละมั่ง) 

254,000.00 254,000.00 254,000.00 0.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนนโดย
เสริมหินคลุก บ้านมะขามน้อย 
หมู่ที่ 5 (สายประปาหมู่บ้าน
ไปทางทิศเหนือ - ทุ่งด่าน) 

254,000.00 254,000.00 254,000.00 0.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 (สาย
โรงเรียนบ้านละเลิงพิมานไป
ทางทิศใต้ - หนองปลาวซิว) 

255,000.00 255,000.00 255,000.00 0.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นางทวายไปทางทิศตะวันออก 
- นานายเนียม หมู่ที่ 6 บ้าน
หัวบ่อ 

282,000.00 280,000.00 280,000.00 2,000.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต 68,000.00 55,500.00 0.00 12,500.00 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน เสริมเหล็ก ข้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านหัวบ่อ 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรงุถนนหินคลุก 
บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 (สาย
สามแยกไร่นายอ่อน ดุนขุนทด 
ไปทางทิศเหนือ - ถนน
สาธารณะบ้านน้อย) 

254,000.00 254,000.00 254,000.00 0.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายจากถนนลาดยางบ้าน
ละเลิงพิมาน - กุดม่วง ถึงนา
นายฉลวย สุขขุนทด บ้าน
ละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 

39,000.00 38,000.00 38,000.00 1,000.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านอาจารย์สมนึก - นา
นายสุชาติ บ้านละเลิงพิมาน 
หมู่ที่ 1 

103,000.00 100,000.00 100,000.00 3,000.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากแยกถนน
สายด่านนอก - บ้านวัง ไปทาง
ทิศใต้ (ด้านหลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก) - 
สามแยกถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างโรงเก็บพัสดุองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก 
บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 
 

389,000.00 365,000.00 361,440.26 24,000.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ด้านข้างโรงเก็บ
พัสดุองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 
4 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายจากสามแยกสระประปา
ประจ าหมู่บ้านไปทางทิศ
ตะวันตก - สามแยกถนนบ้าน
น้อย บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5 

379,000.00 370,000.00 370,000.00 9,000.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้าท่ีพักสงฆ์
บ้านพระหัวบึงไปทางทิศเหนือ 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
หน้าบ้านนายถวิล พรมริยา 

498,000.00 470,000.00 470,000.00 28,000.00 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก 

475,000.00 472,000.00 0.00 3,000.00 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรงุต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิง
พิมาน หมู่ที่ 1 

300,000.00 298,000.00 298,000.00 2,000.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

โครงการปรับปรงุต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอก 
หมู่ที่ 4 

409,000.00 406,000.00 406,000.00 3,000.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต าบลด่านนอก 

30,000.00 19,800.00 19,800.00 10,200.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

15,000.00 10,436.00 10,436.00 4,564.00 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการลป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

15,000.00 4,826.00 4,826.00 10,174.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 502,050.00 499,935.12 346,006.24 2,114.88 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

289,100.00 261,760.00 261,760.00 27,340.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน ) 

105,400.00 85,000.00 85,000.00 20,400.00 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมผู้เรียน 

44,070.00 32,770.00 32,770.00 11,300.00 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ) 

804,000.00 783,760.00 783,760.00 20,240.00 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 

36,000.00 26,000.00 26,000.00 10,000.00 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ท างานช่วงปิดภาคเรียน 

45,000.00 42,600.00 42,600.00 2,400.00 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ 

30,000.00 3,000.00 3,000.00 27,000.00 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,608,400.0
0 

6,213,000.00 6,213,000.00 395,400.00 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เบี ยยังชีพความพิการ 1,317,600.0
0 

1,210,400.00 1,210,400.00 107,200.00 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และสง่เสริม
การคัดแยกขยะและการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

30,000.00 1,680.00 1,680.00 28,320.00 

38. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจ
ความพึงพอใจ 

25,000.00 20,000.00 0.00 5,000.00 
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 1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 111 54,443,700.00 21 5,820,000.00 21 5,700,500.00 18 5,126,236.49 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 217,500.00 2 130,000.00 1 19,800.00 1 19,800.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มคีุณภาพชีวิตที่ดี 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   

รวม 189 67,825,410.00 68 16,885,120.00 38 15,011,467.12 34 14,263,274.73 

 
 
 
 
 



 

 

24                               การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
  การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็นการด าเนินการตามโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ในช่วงปี 
พ.ศ.2564 ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางนโยบายท่ีก าหนดขึ นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร 
  จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งสามารถสรุป
เป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะน าได้ดังนี   
  1. ปัญหางบประมาณในการด าเนินการไม่พอ 
  ด้วยสภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ซึ่งยังไม่
ครบทุกหมู่บ้าน คือ ถนนภายในหมู่บ้าน ร่องระบายน  าภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รวมทั งถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในต าบล เพราะว่ายังขาดงบประมาณในการด าเนินการ ทางคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ เห็นว่าควรประสานหน่วยงานอื่น เพื่อน างบประมาณมาพัฒนาในส่วนท่ียังไม่มีการด าเนินการ 
เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ นต่อไป 
  อีกทั งการท่ีจ าเป็นต้องบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดย
จะต้องมองถึงความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีจะได้รับเป็นส าคัญ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตามท่ีได้รับประมาณการไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 29,160,000 บาท นั นมีการจัดสรรงบประมาณมาให้แต่ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณไว้ เช่น ประเภท
รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ และเงินอุดหนุน 
  2. ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นทั งในระดับหมู่บ้าน หรือในระดับต าบล ยังพบว่าไม่ได้รับความร่วมมือ
เท่าท่ีควร ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ นจากการท่ีประชาชนไม่เข้าใจในบทบาท หน้าท่ี ของการเป็นตัวแทนของประชาชนใน
หมู่บ้าน ซึ่งในขั นตอนของการจัดท าเวทีประชาคม จะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกินร้อยละ 80 ดังนั น ควรท่ีจะต้องมีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป
ตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ” ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนเป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะประชาชนมี
ส่วนร่วม  
  3. ปัญหาจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มีจ านวนมาก จะพบว่าจ านวน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยเฉพาะโครงการในช่วงแผนปี 2564 มีจ านวน 68 โครงการ โดย
สามารถน ามาปฏิบัติเองได้ 38 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.88 ดังนั น ควรท่ีจะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการทั งในรูปแบบของงบประมาณ ความคุ้มค่าของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ น 
   4. แนวทางในการแก้ไข 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ มีความเห็นว่าในเรื่องงบประมาณและแผนงานนั นควรมีการค านึงถึง
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ “งบประมาณต้องมาจากแผน มีแผนถึงจะมีงบประมาณ” ดังนั น ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม แก้ไข เปล่ียนแปลงจ าต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพื่อให้มี
โครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั น 
  กระบวนการในการจัดท าประชาคมท้องถิ่น ขอให้ก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ให้ความส าคัญกับการจัดประชาคมทั งในระดับหมู่บ้านของตนเอง และในระดับต าบล เพื่อให้โครงการของตนอยู่ในกรอบของ
งบประมาณท่ีควรจะได้รับ 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลสภาพท่ัวไปและและข้อมูลพื นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั งงบประมาณได้ถูกต้อง               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 มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก

ประชารัฐ 5 คะแนน 
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
5.11 มีการก าหนดตัวชี วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
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 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี  
  ๑) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี  
   (๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั ง 
   (๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมา 
   (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลภายเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต ท่ีได้
ก าหนดขึ นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  ๓) ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย 
คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลมา
ปฏิบัติงาน 
  ๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่าง ๆ  จะวัดจาก 
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่าน 
  ๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลท่ีได้รับ
จริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ 
พื นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต(Outcome and 
Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชน
ช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 ๒. ๔ ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกก าหนดเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี  
  ๒.๔.๑ ใช้รายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับการติดตามการท างบประมาณ การลงนามสัญญา และการเบิกจ่าย 
  ๒.๔.๒ ใช้การสังเกต (bservations) เพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ นกับการพัฒนาท้องถิ่น  มีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต แบ่งเป็น 
   ๒.๔.๒.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนชาวต าบลด่านนอก หรือตัว 
บุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน 
   ๒.๔.๒.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลนโพธิ์กลาง 
  ๒.๔.๓ ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับรายโครงการและเมื่อสิ นปีงบประมาณ ดังนี  
   - แบบท่ี ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
   - แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   - แบบท่ี ๗/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 - แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
 - แบบท่ี 3/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมโดยก าหนดให้ความพึงพอใจท่ีมากกว่า ๗.๙๙ ถือว่าประสบความส าเร็จสูง ความพึงพอใจท่ีอยู่ระหว่าง 
๕.๐๐-๗.๙๙ ถือว่าประสบความส าเร็จปานกลาง ความพึงพอใจน้อยกว่า ๕.0๐ ถือว่าประสบความส าเร็จต่ า 

  ๒.๔.๔ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ีมท ๑๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ๒.๔.๕ การติดตามและประเมินผลโครงการ ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ีมท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๒.๕ แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60  
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10)  
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
    3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
    3.5 กลยุทธ์ (5)  
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
    3.8 แผนงาน (5)  
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

รวม 100  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา  ๑๐  
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐  
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ   (5)  
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5)  
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั ง งบประมาณได้
ถูกต้อง  

(5) 
 

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (5)  
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ (5)  



 

 

28                               การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
สังคมแห่งชาติ   
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (5)  
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5)  
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศ มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (๕)  

(5) 
 

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) (๕)  (5)  
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)  (5)  
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี คาดว่าจะ
ได้รับ (๕)  

(5) 
 

๕.๑๒ ผลคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (5)  
รวม 100  

แบบสอบถาม 
- แบบท่ี ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
- แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
- แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  
- แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 



         
 

 ส่วนที่  3 
   ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. การประเมินความพึงพอใจ 
2. วิธีการประเมิน 
3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
6. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
7. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 

1. การประเมินความพึงพอใจ   
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน 

(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้เป็น
เครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลของ
ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕63  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมท้ังปีงบประมาณ  มี
รายละเอียด  ดังนี้  

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  5  ด้าน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี    

1.2 ประเด็นการพัฒนา  มีทั้งหมด  8  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

2.  วิธีการประเมิน 
2.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตต าบลด่านนอกท้ัง  7  หมู่บ้าน  จ านวน  100  ชุด   
 2.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังส้ินปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
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2.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นท่ีและท าการสุ่มประเมินประชากรท้ัง  7  หมู่บ้าน  จ านวน  100  ชุด  คนดังนี้ 

           

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
๑.  บ้านละเลิงพิมาน 14 
๒.  บ้านพระหัวบึง 14 
๓.  บ้านน้อย 14 
๔.  บ้านด่านนอก 14 
๕.  บ้านมะขามน้อย 15 
๖.  บ้านหัวบ่อ 15 
7.  บ้านด่านเหนือ 14 

รวมประชากรเป้าหมาย 100  คน 
 
2.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินท้ังหมด  100  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินท้ังหมด  100  ชุด 

2.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน  
โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

๑)  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาพรวม
ทั้งหมด) 

     -  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมด  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 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 
 

2)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
     -  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  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 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 

 

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(8,0๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  =   

 คะแนนความพึงพอใจ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมด 

(2,7๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวม  =   
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คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(8๐๐  คะแนน)   

 

3)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  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 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 
 

4)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  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 
 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 

 
 

 
3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  3.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 19.67 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 19.22 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 58.89 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 9.78 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 9.89 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 10.00 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 5.00 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 5.00 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.89 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 4.89 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4.78 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4.67 

รวมคะแนน ๑๐๐ 97.78 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(8,๐๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา = 
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 3.2 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  หน่วยงานในสังกัดไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานเท่าท่ีควร การรวบรวม
จึงไม่ครบถ้วนรอบด้าน 
 3.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  มีการวิเคราะห์ท่ีค่อนข้างเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น ขาดเพียงการจับคู่ข้อมูลอีกเพียงเล็กน้อยก็จะ
มีความสมบูรณ์ 
 3.4 ยุทธศาสตร์ 
  มีการเช่ือมโยงได้อย่างสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยัง ได้น าโครงการ
พัฒนาจากหมู่บ้านมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 4.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 9.89 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9.67 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.78 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 9.22 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 58.56 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 5.00 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 4.89 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) 4.89 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 4.89 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 4.89 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4.78 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4.89 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่ง
คง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 4.89 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.78 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.89 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าท่ีจะได้รับ 

(๕) 4.89 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4.89 
รวมคะแนน ๑๐๐ 92.89 
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4.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
  ได้สรุปได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลาจัดท าแผนได้เป็นอย่างดี  
 4.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
  มีการรวบรวมโครงการยังไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร แต่ได้มีการสรุปโครงการท่ีส าคัญไว้แล้ว ควร
รวบรวมให้มีความครบถ้วนทุกโครงการท่ีได้จัดท าในห้วงท่ีผ่านมา  
 4.๔ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
  ควรมีการพิจารณาโครงการทุกโครงการให้จัดท าโดยค านึงถึงต้นทุนท่ีแท้จริง ตอบสนองต่อ 
ประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด  
 4.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  การเช่ือมโยงมีความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยัง ได้น าโครงการ
พัฒนาจากหมู่บ้านมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 4.๖ โครงการพัฒนา  
  ก าหนดเป้าหมายยังไม่ชัดเจน งบประมาณยังไม่สอดคล้องกับโครงการ ยังไม่มีการก าหนด ตัวช้ีวัด 
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

5. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

1. เพศ (  ) ชาย  44 (  ) หญิง  56 
2. อาย ุ (  ) ต่ ากว่า 25 ปี  17 

(  ) 41 – 60 ปี  38 
(  ) 25 – 40 ปี  22 
(  ) มากกว่า 60 ปี  23 

3. การศึกษา (  ) ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  46 
(  ) ปริญญาตรี  10 

(  ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า  44 
(  ) สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพหลัก (  ) รับราชการ  2 
(  ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  12 
(  ) เกษตรกร  43 
(  ) อื่น ๆ  2 

(  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  10 
(  ) รับจ้าง  20 
(  ) นักเรียน/นักศึกษา  9 
 

 5.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 41 59 0 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 47 52 1 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 43 55 2 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 41 59 0 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 41 59 0 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 45 55 0 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 
     ท้องถ่ิน 

35 65 0 

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 34 64 2 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 37 63 0 



 

 

34 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 41 49 10 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 43 47 10 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 37 53 10 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 36 54 10 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 34 56 10 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 42 48 10 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 38 52 10 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 38 52 10 

 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 40 50 10 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 40 50 10 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 35 55 10 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 33 57 10 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 32 58 10 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 38 52 10 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 36 54 10 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35 55 10 

 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 42 48 10 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 41 49 10 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 36 54 10 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 34 56 10 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35 55 10 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 41 49 10 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 37 53 10 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 37 53 10 

  

  



 

 

35 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 43 47 10 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 43 47 10 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 40 50 10 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 36 54 10 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 37 53 10 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 42 48 10 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 39 51 10 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 40 50 10 

 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 41 49 10 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 42 48 10 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 37 53 10 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 35 55 10 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35 55 10 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 40 50 10 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 38 52 10 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 36 54 10 

 5.๓ แผนการด าเนินงาน  
  หน่วยงานในสังกัดยังไม่มีความเข้าใจในแผนการด าเนินงานเท่าท่ีควร การจัดท าโครงการทุกครั้ง จะ
รอฟังนโยบายจากผู้บริหารเป็นหลักโดยไม่ใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือ จึงไม่มีความพร้อมใน การจัดท า
โครงการ  

6. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
 6.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
  - ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.00  
  - ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๔1 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.00  
  - ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  46.00 
  - ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 43.00 
 6.๒ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
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36 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 6.๓ แผนการด าเนินงาน  
  หน่วยงานในสังกัดยังไม่มีความเข้าใจในแผนการด าเนินงานเท่าท่ีควร การจัดท าโครงการทุกครั้ง     
จะรอฟังนโยบายจากผู้บริหารเป็นหลักโดยไม่ใช้แผนการด า เนินงานเป็นเครื่องมือ จึงไม่มีความพร้อมใน                   
การจัดท าโครงการ 

7. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียังยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

  ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนก ารจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  



 

 

37 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  ในส่วนของการจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมา
จัดท าฐานข้อมูล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น 
(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น             
ท่ีสอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการก าหนดเป้าหมาย               
การพัฒนาท้องถิ่น มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผน
ยุทธศาสตร์ มีการก าหนดรูปแบบก ารติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 



 

 

38 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 
 (   ) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  (   ) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 
 (   ) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน)  () ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (หน่วยเป็นบาท) 

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

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

      111 54,443,700.00   111 54,443,700.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

      6 217,500.00   6 217,500.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างสงัคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

      
44 11,679,210.00 

  
44 11,679,210.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      
9 225,000.00 

  
9 225,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

      
19 1,260,000.00 

  
19 1,260,000.00 

รวม       189 67,825,410.00   189 67,825,410.00 

 



 

 

39 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (หน่วยเป็นบาท) 

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

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

      111 54,443,700.00   111 54,443,700.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

      6 217,500.00   6 217,500.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สร้างสงัคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

      
44 11,679,210.00 

  
44 11,679,210.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      
9 225,000.00 

  
9 225,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

      
19 1,260,000.00 

  
19 1,260,000.00 

รวม       189 67,825,410.00   189 67,825,410.00 

 

 

 

 

 

  



 

 

40 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

18 16.22         18 16.22 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 16.67         1 16.67 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

14 31.82         14 31.82 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1 11.11         1 11.11 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

0 0.00         0 0.00 

รวม 34 17.99         34 17.99 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3,485,796.23 6.40 2,257,000 4.15 5,742,796.23 10.55 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 19,800 9.10 0 0.00 19,800 9.10 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 8,704,752 74.53 0 0.00 8,704,752 74.53 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,680 0.75 0 0.00 1,680 0.75 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 12,212,028.23 18.01 2,257,000 4.15 14,469,028.23 21.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2564 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ไม่มี      
รวม      

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 ๑. บุคลากรไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินงาน (จัดท าแผน, จัดท างบประมาณ, ติดตามประเมินผล)  
 ๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญในการด าเนินงาน (ไม่ให้โอกาสช้ีแจงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)  
 ๓. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน (มีบรรจุในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมากแต่ไม่น ามาท างบประมาณ)  
  การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาต้ังไว้ที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจ านวนมากถึง 54,443,700.00 ล้านบาท ส าหรับด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีท่ีเห็นจ านวนมากนั้นเป็นเงินอุดหนุนท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ เมื่อวิเคราะห์แล้วตั้งงบประมาณไว้ไม่ถึงด้านละ ๑ ล้านบาท ซึ่ง ท้ังหมดนี้ได้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
การด าเนินงานด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ด าเนินการ จ านวนท่ีสูงเพราะต้องด าเนินการตามกฎหมายกระจายอ านาจ ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณมากกลับท่ีได้
เพียงเล็กน้อย ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าท่ีควร การเบิกจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด าเนินการได้น้อยมาก ปัญหาและอุปสรรคคือ ควรให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ระบบงบประมาณท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าท่ีงานยุทธศาสตร์และ
งบประมาณให้ความรู้ในด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสม่ าเสมอ 
 

 

 



 

 

43 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2564 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 111 18 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 1 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 44 14 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 9 1 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 19 0 

รวม 189 34 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินการ 
4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 41 59 0 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 47 52 1 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 43 55 2 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 41 59 0 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 41 59 0 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 45 55 0 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

35 65 0 

๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 34 64 2 
ภาพรวม 327 468 5 



 

 

44 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 2) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ประเด็น หน่วย 

คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

ไม่เลือก     

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

  

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 800 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 751 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 756 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 741 พอใจมาก 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 740 พอใจมาก 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 737 พอใจมาก 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 756 พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

744 พอใจมาก 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 745 พอใจมาก 

ภาพรวม 746.25 พอใจมาก 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 800 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 757 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 755 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 745 พอใจมาก 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ 

742 พอใจมาก 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 739 พอใจมาก 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 753 พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

747 พอใจมาก 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 746 พอใจมาก 

ภาพรวม 748 พอใจมาก 



 

 

45 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก  

ประเด็น หน่วย 

คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

ไม่เลือก     

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

2) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก  

ประเด็น หน่วย 

คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

ไม่เลือก     

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 800 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 757 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 755 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 743 พอใจมาก 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ 

743 พอใจมาก 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 745 พอใจมาก 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 757 พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

747 พอใจมาก 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 748 พอใจมาก 

ภาพรวม 749.38 พอใจมาก 



 

 

46 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

๒) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ประเด็น หน่วย 

คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

ไม่เลือก     

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

  

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 800 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 763 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 762 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 752 พอใจมาก 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ 

744 พอใจมาก 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 746 พอใจมาก 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 763 พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

752 พอใจมาก 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 753 พอใจมาก 

ภาพรวม 754.38 พอใจมาก 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 800 คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 760 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 760 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 745 พอใจมาก 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ 

742 พอใจมาก 

๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 742 พอใจมาก 

๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 757 พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

749 พอใจมาก 

๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 747 พอใจมาก 

ภาพรวม 750.25 พอใจมาก 



 

 

47 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ประเด็น หน่วย 

คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

ไม่เลือก     

  จ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติต่อโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 17.99 โดยด้านท่ี 
ด าเนินการได้มากท่ีสุดคือด้านโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 16.22 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานพอใจมาก
อยู่ท่ี 746.25 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานพอใจมากอยู่ท่ี 748 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานพอใจมาก อยู่ท่ี 754.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์
ประสบความส าเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานพอใจมาก อยู่ท่ี 749.38 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานพอใจมาก อยู่ท่ี 750.25 คะแนน อยู่ในเกณฑ์
ประสบความส าเร็จสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

48 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง 
2. อาย ุ (  ) ต่ ากว่า 25 ปี 

(  ) 41 – 60 ปี 
(  ) 25 – 40 ปี 
(  ) มากกว่า 60 ปี 

3. 
การศึกษา 

(  ) ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา 
(  ) ปริญญาตรี 

(  ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 
(  ) สูงกว่าปริญญาตรี 

 (  ) (  ) 
4. อาชีพ
หลัก 

(  ) รับราชการ 
(  ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
(  ) เกษตรกร 
(  ) อื่น ๆ 

(  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
(  ) รับจ้าง 
(  ) นักเรียน/นักศึกษา 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  123 118 0 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  141 102 1 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  129 110 2 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  123 118 0 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  123 118 0 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าาหนด  135 110 0 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  135 130 0 

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 105 128 2 

๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  102 126 0 

ภาพรวม 1,116 1,060 5 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานพอใจมากอยู่ท่ี 2,181 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.78 อยู่ในเกณฑ์ประสบ
ความส าเร็จสูง 

  



 

 

49 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ใช้ข้อมูลเดียวกันกับแบบท่ี ๓/๒ แล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลท่ัวไปซ้ าอีก ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ ท่านเท่าใด 

2. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 

  

ประเด็น 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 9.39 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.45 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.26 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 9.25 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.21 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 9.45 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.30 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.31 

ประเด็น 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 9.46 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.44 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.31 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 9.28 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.24 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 9.41 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.34 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.33 
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3. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 
เท่าใด 

4. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเท่าใด 

 

  

ประเด็น 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 9.46 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.44 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.29 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 9.29 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.31 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 9.46 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.34 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.35 

ประเด็น 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 9.54 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.53 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.40 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 9.30 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.33 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 9.54 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.40 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.41 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจต่อผล การด าเนินงานพอใจอยู่ท่ี 9.33 
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง เป็นยุทธศาสตร์ท่ี ได้รับความพึงพอใจสูงท่ีสุด ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานพอใจอยู่ท่ี 9.33 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จ
สูง เป็นยุทธศาสตร์ท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  

  พิจารณาตามประเด็นขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาในภาพรวม ประเด็นด้านการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
เป็นด้านท่ีได้รับความพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้รับความพึงพอใจ เฉล่ีย 9.50 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง 
ส่วนด้านการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นด้านท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้รับความพึงพอใจเฉล่ีย 9.28 คะแนน
อยู่ ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง 

 

ประเด็น 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 9.50 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.50 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.31 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 9.28 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.28 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 9.46 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.36 
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.34 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  4 

   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. สรุปผลการพัฒนาทอ้งถ่ินในภาพรวม  
  ๑.๑ ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้เป็นอย่าง
ดีท าให้มีความส าเร็จเป็นอย่างดี  
  ๑.๒ การวัดผลในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ  
  ต้ังแต่มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นต้นมาได้มีการจ ากัดโครงการ พัฒนา
ให้มีความเป็นไปได้เท่านั้นจึงจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการท่ีจะบรรจุไว้เพื่อเพียงให้มีไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้วไม่มีโอกาสท่ีจะได้น าไปปฏิบัติจะไม่ให้มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้ร้อยละ ของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติจึงอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูง ในการด าเนินการต่อไปนั้นจะต้อง พยายามให้โครงการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ร่างโครงการท่ีขออนุมัติงบประมาณจะต้องใกล้เคียงกับ งบประมาณท่ีจะได้รับการอนุมัติ และต้องจัดท าโครงการตาม
แผนการด าเนินงาน  
  ๑.๓ ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย  
   การก าหนดเป้าหมายในโครงการควรมีความชัดเจน ประมาณการจริงตามสภาพพื้นท่ี หากยังมีการ
ขอโอนงบประมาณเนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นท่ี แสดงว่ายังไม่มีความพร้อมของโครงการ ผู้เกี่ยวข้องต้องแก้ไขใน
รายละเอียดให้มีความพร้อม  
  ๑.๔ ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
   โครงการท่ีได้รับอนุมัติควรด าเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันตามปีงบประมาณ โดยการด าเนินการ ตาม
แผนการด าเนินงานจะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด  
  ๑.๕ ผลส าเร็จท่ีวัดได้ 
   มีการสอบถามความพึงพอใจจากประชาชนในขณะก าลังด าเนินโครงการหรือโครงการแล้วเสร็จ จะมี
ความถูกต้องอย่างมาก และมีความน่าเช่ือถือสูง ดังนั้นเมื่อจัดท าโครงการควรเร่งสอบถามความพึง พอใจโดยทันที  
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต  
  ๒.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
  ๒.๑.๑ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณีการจัดท าหรือทบทวน การเพิ่มเติม การ
เปล่ียนแปลง การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ควรพิจารณาค านึงถึงโครงการท่ีได้มีการบรรจุไว้ก่อน แล้วว่าสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่  
  ๒.๑.๒ ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้อง 
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่  
  ๒.๑.๓ ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ 
สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น  
  ๒.๑.๔ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ควรพิจารณาด าเนินงานให้เป็นไปตามห้วง 
ระยะเวลาของแผนการด าเนินงานประจ าปีตามท่ีได้มีการประกาศใช้จัดท าโดย งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส านัก
ปลัดองค์การบริห ารส่วนต าบล  
  ๒.๑.๕ ในอนาคตหากมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่อง
ของความพร้อมของสภาพพื้นท่ี ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบไม่ว่าจะเป็น ทางตรงหรือ
ทางอ้อม รวมท้ังการค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง  
  ๒.๒ ข้อสังเกต  
  ๒.๒.๑ เหตุใดจึงไม่ด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน  
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  ๒.๒.๓ เหตุใดจึงไม่ใช้ข้อ ๘๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
มาใช้ในการบริหารงบประมาณ  
  ๒.๒.๓ เหตุใดจึงมีเงินสะสม และขออนุมัติสภาท้องถิ่นจ่ายเงินสะสมทุกปี เมื่อในช่วงปีงบประมาณได้
การแจ้งว่างเงินไม่เข้าตามระยะเวลาหรือตามยอดท่ีประมาณการ ไม่สามารถจัดท าโครงการได้ โดยเฉพาะงบพัฒนาท่ี
อยู่ในหมู่บ้าน  
  ๒.๒.๔ เหตุใดการขอจ่ายเงินสะสมท าไมจึงไม่น ามาใช้ในโครงการท่ีมีอยู่ในแผนพัฒนา หรือท่ี จัดท า
งบประมาณแล้ว แต่เลือกไปท าโครงการใหม่ท้ังหมด  
  ๒.๓ ข้อเสนอแนะ  
  ๒.๓.๑ โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับการ 
เบิกจ่ายจริง  
  ๒.๓.๒ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการประเมินผล ด้าน
ความส าเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ เพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าโครงการในครั้งต่อไป  
  ๒.๓.๓ โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรเน้น
ประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ๒.๓.๔ ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ ความ
พร้อมด้านพื้นท่ีก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม และ สถานะทาง การเงิน-
การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
  ๒.๓.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ มาก
ขึ้นและอย่างท่ัวถึง ท้ังก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนิน โครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการ าด าเนินโครงการมากขึ้น ท้ังนี้ในปัจจุบันอาจมีการ
เปล่ียนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการด าเนินการต่าง ๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การ
บริหารส่วนต าบลจึงควรมีช่องทางการส่ือสาร ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการช้ีแจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง  
  ๒.๓.๖ ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง ท่ัวถึง
และต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ อย่างท่ัวถึง  
  ๒.๓.๗ ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมท้ังปีงบประมาณ ตลอดจนด าเนินการ 
โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และไม่ควรให้โครงการไปด าเนินการในเดือนสุดท้ายของ ปีงบประมาณ ซึ่ง
สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณจัดท าโดย งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส านักปลัดองค์การบริ
ห ารส่วนต าบล  
  ๒.๔ ผลจากการพัฒนา  
  ควรน าผลการติดตามและประเมินผลแผนนี้ไปเป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง 
และทุกโครงการควรค านวณต้นทุนท่ีแท้จริงของโครงการ  
  ๒.๕ ผลสรุปภาพรวม  
  ในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มี
การน าโครงการพัฒนาท้ังจากแผนพัฒนาในฉบับแรก และท่ีเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณก็มีการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติมขึ้น ท้ังนี้ก็เนื่องจากปัญหาและความต้องการมีความเปล่ียนแปลงอยู่ ตลอดเวลาจึงมีความจ าเป็นต้อง
เพิ่มเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากพิจารณาถึงโครงการท่ีมีการเพิ่มเติมไว้แล้วนั้นก็จะพบว่าสามารถ



 

54 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ด าเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการท่ีต้ังไว้ ถึงอย่างไรก็ดี จ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ก็ยังมีโครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการอยู่หลายโครงการพอสมควร ท้ังนี้อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานอยู่หลายปัจจัย เช่น ด้านงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องอาศัยเงินอุดหนุน หรือเงินรายได้ท่ีรัฐจัดเก็บแล้ว
จัดสรรให้ ดังนั้น ในการมองถึงการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจ าเป็นต้องมีการวางแผนให้มีความรอบคอบ เพื่อความ
มั่นคง ยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก “ร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ” การมีข้อมูลส าคัญ ๆ อื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดท าข้อมูล การด าเนินงานให้มี
ความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น  รวมท้ังการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาเพื่อน าไปสู่การจัดท าบริการ สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีให้ได้มาก
ท่ีสุด 
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ผนวก ๑ ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำด่ำนนอก 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

ที่  6 / ๒๕๕9 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

............................................... 

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๘ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ดังนี้ 
  ๑. นายสมพงษ์   ไกรฤกษ์  นายก อบต.ด่านนอก ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสม เสกขุนทด รองนายก อบต.ด่านนอก กรรมการ 
  ๓. นายประมูล ดานขุนทด รองนายก อบต.ด่านนอก กรรมการ 
  ๔. นายชุนห ์ เจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 กรรมการ 
  ๕. นายจ าเนียร ศิริบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 กรรมการ 
  ๖. นายอาทิตย์  เดียงขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 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. นายทองค า   เดชขุนทด ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
  ๑๕. นายบุญโชค   เดือยขุนทด ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
  ๑๖. นายส าราญ พินิจ ปลัด อบต.ด่านนอก        กรรมการ/เลขานุการ

๑๗. นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าส านักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 
  18. นางสาวรุ่งทิพย์  พิมพ์ขนุทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาต าบล โดยพิจารณาจาก 
      (๑.๑) อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
  (๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
       (๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
      (๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
       (๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 



  (๑.๖) แผนชุมชน ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้ค านึงถึงสถานะทางการ
เงินการคลังของ องค์การบริหารส่วนต าบล และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณา
ด้วย 
  (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดท าร่าง
แผนพัฒนา ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนต าบล น าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ี
เกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี 
  (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนด าเนินงาน 
 (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) 
 (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (6) แต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 (7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ี
ประสานกับประชาคมหมู่บ้าน ในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
จัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  14  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 

   (ลงช่ือ)            นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์ 
(นายสมพงษ์    ไกรฤกษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

ที่  7 / ๒๕๕9 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

........................................... 

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ 9  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ดังนี้ 

  ๑. นายส าราญ          พินิจ  ปลัด อบต.ด่านนอก ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววนิดา         ถีสูงเนิน  รองปลัด อบต.ด่านนอก  กรรมการ 
  ๓. นางฉันทนา          พระเดชพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง กรรมการ 
  ๔. นางกนกลักษณ์      แดดขุนทด หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
  ๕. นางสาววัชราภรณ์    เช้ือขุนทด นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการ 
  ๖. นายถวิล  พรหมจิยา   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
  ๗. นายโลม  ดีขุนทด  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
  8. นายณรงค์  เปียขุนทด ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
  9. นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ขุนทด นักวิเคราะห์ ฯ     กรรมการ/เลขานุการ 
  10. นางสาวอุษา  นนท์ขุนทด เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  โดยก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าท่ีจัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด จัดท า
ร่างแผนพัฒนา แผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมาย
ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต่อไป 

                      ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้ต้นไป 

ส่ัง   ณ  วันท่ี   ๑4  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
    (ลงช่ือ)  นายสมพงษ์  ไกรฤกษ ์

(นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

  
 
 
 
 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

ที่  8 / ๒๕๕9 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

........................................... 

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ 28 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ดังนี้ 

  ๑. นายชิด  อยู่พันดุง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1  กรรมการ 
  ๒. นายค ารณ  พบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6  กรรมการ 
  ๓. นายจรัส ดาขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2  กรรมการ 
  ๔. นายไพศาล ดกขุนทด ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  ๕. นายสนอง จันทร์สว่าง ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  6. ท้องถิ่นอ าเภอด่านขุนทด     กรรมการ 
  7. เกษตรอ าเภอด่านขุนทด     กรรมการ 
  8. นายส าราญ พินิจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
  9. นางฉันทนา พระเดชพงษ์  หัวหน้าส่วนการคลัง  กรรมการ  
  10. นายวสันต์ เงาสันเทียะ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  11. นายจรัญ ดุนขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก           
มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง   ณ  วันท่ี  14  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 

 
            (ลงช่ือ)  นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์ 

(นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

ที่  269 / ๒๕๕9 
เร่ือง  เปลี่ยนแปลงอ ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

............................................... 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ได้มีค าส่ังท่ี  6/๒๕๕9 ลงวันท่ี ๑4  มกราคม  
๒๕๕9  โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  ข้อ  10 (1) และ(2)  เปล่ียนแปลงอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559  ข้อ  5 (1) และ (2) 
  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
เป็นไปด้วยความถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2559  ข้อ  5 (1)  ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
      (ก) อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
  (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
      (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
       (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
       (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
  (ฉ) แผนชุมชนในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดท าร่าง
แผนพัฒนาในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนต าบล น าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ี
เกินศักยภาพของหมู่บ้าน  ท่ีจะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 

   (ลงช่ือ)          นายสมพงษ์    ไกรฤกษ์ 
(นายสมพงษ์    ไกรฤกษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

ที่  270 / ๒๕๕9 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

.......................................... 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ได้มีค าส่ังท่ี  7/๒๕๕9 ลงวันท่ี ๑4  มกราคม  
๒๕๕9  โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก              
ไปแล้วนั้น  เนื่องจากนายปัณณทัต  นอขุนทด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง
สังกัด  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๑  ข้อ  9  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.๒๕59  
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก  ดังนี้ 

  ๑. นายปัณณทัต          นอขุนทด  ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 

  โดยก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าท่ีจัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด จัดท า
ร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาต่อไป 

                      ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้ต้นไป 

                        ส่ัง   ณ  วันท่ี   6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  
 
   (ลงช่ือ)          นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์ 

(นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

ที่  271 / ๒๕๕9 
เร่ือง  เปลี่ยนแปลงอ ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
........................................... 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ได้มีค าส่ังท่ี  8/๒๕๕9 ลงวันท่ี ๑4  มกราคม  
๒๕๕9  โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ไป
แล้วนั้น  เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ  29 (3)   เปล่ียนแปลงอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ข้อ  13 (3)  
  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอกเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ข้อ  13 (3)  ให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

                     ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง   ณ  วันท่ี  6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 
   (ลงช่ือ)           นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์                                            

(นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๒ แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน 
         

แบบที่ ๑ แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน   

๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๒. มีก ารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถ่ิน   

๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   



แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค ำชี้แจง : แบบท่ี ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนกรกฎาคม-กันยายน หรือไตรมาสท่ี ๔  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี  
(  ) ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)  (  ) ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม-มีนาคม)  
(  ) ไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน-มิถุนายน)  (  ) ไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)  

ส่วนที่ ๒ ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (หน่วยเป็นล้านบาท)  

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ             
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

            

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

            

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองท่ีดี 

            

รวม             
 
 



๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (หน่วยเป็นล้านบาท) 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ             
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

            

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

            

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองท่ีดี 

            

รวม             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที่
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำรที่
มีกำรเพิ่มเติม 

รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ             
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี             
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

            

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

            

รวม             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2564 

ยุทธศำสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี       
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม       
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี       

รวม       

ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
7. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี 2564 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณที่ได้รับ 
งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

      
รวม      

 
 



แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน 

ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์ และโครงกำรในปี 2564 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำรที่
ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี   

รวม   

ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินกำร 
4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ    
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    



5. ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 2) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ประเด็น หน่วย 

คะแนนควำมพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ก่อน
ด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

หลัง
ด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

ไม่เลือก     

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  



๒) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก  

ประเด็น หน่วย 

คะแนนควำมพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ก่อน
ด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

หลัง
ด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

ไม่เลือก     

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำด้ำนสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

2) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก  

ประเด็น หน่วย 

คะแนนควำมพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ก่อน
ด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

หลัง
ด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

ไม่เลือก     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  



ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

๒) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ประเด็น หน่วย 

คะแนนควำมพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ก่อน
ด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

หลัง
ด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

ไม่เลือก     

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  



๒) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ประเด็น หน่วย 

คะแนนควำมพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

ก่อน
ด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

หลัง
ด ำเนินกำร 
(จ ำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

ไม่เลือก     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ (  ) ชำย (  ) หญิง 
2. อำย ุ (  ) ต่ ากว่า 25 ปี 

(  ) 41 – 60 ปี 
(  ) 25 – 40 ปี 
(  ) มากกว่า 60 ปี 

3. กำรศึกษำ (  ) ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา 
(  ) ปริญญาตรี 

(  ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 
(  ) สูงกว่าปริญญาตรี 

 (  ) (  ) 
4. อำชีพ
หลัก 

(  ) รับราชการ 
(  ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
(  ) เกษตรกร 
(  ) อื่น ๆ 

(  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
(  ) รับจ้าง 
(  ) นักเรียน/นักศึกษา 
 

ส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม     

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม     

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ     

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าาหนด     

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน     

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     

ภำพรวม    

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานพอใจมากอยู่ท่ี.............คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความส าเร็จสูง 

 

 

 

 



แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ใช้ข้อมูลเดียวกันกับแบบท่ี ๓/๒ แล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลท่ัวไปซ้ าอีก ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน โครงสร้าง
พื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ ท่านเท่าใด 

2. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 

ประเด็น 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ประเด็น 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  



3. หากให้ ท่านประเมินความพึ งพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด 

4. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด 

 

ประเด็น 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ประเด็น 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ประเด็น 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  



ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ที่ปรึกษา  
๑) นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
๒) นายส าราญ พินิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
๓) นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

คณะผู้จัดท า 
๑) นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

ผู้พิมพ์/เรียบเรียง  
๑) นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  

ผู้ให้ข้อมูล  
๑) นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
๒) นางฉันทนา พระเดชพงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
๓) นายปัณณทัต นอขุนทด ผู้อ านวยการกองช่าง  

  



ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 การก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน สะพานและระบบสาธารณูปโภค  
กลยุทธ์ที่ 2 การดูแล บ ารุงรักษาแหล่งน  า 

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 บริหารจัดการทรัพยากรน  า,  ทรัพยากรป่าไม้  และส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการ

พัฒนาทางการเมืองและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

 กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย 
 


