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คำนำ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงได้จัดทำ
รายงานผลฯ เล่มน้ีขึ้น เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ห้วงเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563) และประกาศให้ประชาชนทราบตาม
ระเบียบต่อไป 
         
 
 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ร่วมกับ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
เรื่อง รายงานการติดตามและปรุเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(ห้วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) 
 

************************************************************** 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังน้ี 

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(3) กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี น้ัน 
 

บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ห้วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) เสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงขอประกาศการรายงานติดตามและประเมินผลแผนฯดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย
ประกาศนี้ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 

                            
    (นายทองแดง  ถาพิลา) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ส่วนที่  ๑  
 

 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างย่ิง 
เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผน
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการ
ทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนดำเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตามแต่หากไม่สามารถประเมินผลการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะช้ีวัดได้ถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังน้ันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ อย่างไรก็ตาม “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานได้ 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มี

จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมือนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสำคัญ ดังน้ี 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านช้างหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)   
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สภาพ

บทนำ



พ้ืนที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลด่านช้าง 

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่างๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการกรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดีย่ิง การติดตามและประเมินผล จึงเป็น
เครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจำนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่าง
ดี 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนด
เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ช้าง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชน
ในตำบลด่านช้าง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 29  กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังน้ี (๑)  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๒) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ



ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน 2 คน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก  จำนวน 2 คน 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ี 
   

 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผังขัน้ตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บรหิาร

ท้องถ่ิน 

ดำเนนิการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  
ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ดังน้ี     

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม  

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ  

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในช้ันน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังน้ัน แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีลได้ข้อมูลที่คุฯภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำ
ตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากติดตาม ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านช้าง โดนอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง หรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

3. การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มี

อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ช้าง โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงาน
ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
ประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามท่ีกำหนดไว้ 

3.2 การประเมิน (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
  3.2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จใน

การดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มี
การประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการใน
ภาพรวมของโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดำเนินงานโครงการน้ันๆต่อไป 

  3.2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจาก
ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการท่ีให้รับประมาณในแต่
ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์
การพัฒนาแต่ละด้าน รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลต่อไป 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไป
ด้วยแบบรายงาน 3 แบบ ดังน้ี 
  4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและ
รายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
  4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามแผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 
เดือน) เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 
  4.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 
และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
  4.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวมเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 



  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่จำนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ทำให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เน้ือหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย  สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากน้ียังสามารถกำหนดมาตรการ
ต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
  7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง แต่ละคน แต่ละ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมาย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลด่านช้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
 
 
 

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1.2  ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน 
1.1.3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.1.4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.1.5  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 

 

 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 พ.ศ.2561 ปีท่ี 2 พ.ศ.2562 ปีท่ี 3 พ.ศ.2563 ปีท่ี 4 พ.ศ.2564 ปีท่ี 5 พ.ศ.2565 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ด้านโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน 

91 148,933,000 82 14,6716,000 73 162,568,600 88 18,798,000 58 151,558,000 

2.ด้าน
เศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการ
ลงทุน 

5 500,000 5 490,000 4 235,000 5 70,000 4 235,000 

3.ด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

73 19,538,820 75 16,201,180 46 5,935,400 52 2,509,600 46 6,071,200 

4.ด้านการจัด
ระเบียบชมุชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

8 910,000 7 500,000 2 34,750 6 40,000 2 75,000 

5.ด้านการ
บริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

16 1,329,000 20 2,149,000 14 1,018,000 15 603,800 12 1,041,000 

รวม 193 171,210,820 189 166,056,180 136 169,791,750 166 153,678,100 122 158,980,200 
 

 1.3 ผลการดำเนินตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการท้ังหมด จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ จำนวนโครงการท่ียังไม่ได้

ดำเนินการ 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 35 9,945,500 32 8,684,500 3 1,104,000 
2.ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน 0 0 0 0 0 0 
3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 22 3,122,130 15 2,698,730 7 453,100 
4.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

2 34,750 2 34,750 0 0 

5 .ด้ านการบริห ารราชการให้ มี
ประสิทธิภาพ 

10 705,415 5 592,415 5 113,000 

รวม 69 13,807,795 54 12,010,395 15 1,670,100 

  

การติดตามและประเมินผล



การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ 

ร้อยละของ
งบประมาณรวมตาม

ข้อบัญญัติฯ   ปี 
2563 

เงินสะสม 

ร้อยละของ
งบประมาณรวมตาม

ข้อบัญญัติฯ   ปี 
2563 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8,684,500 19.27 0 0 
2.ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน 0 0 0 0 
3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,698,730 5.98 0 0 
4.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

34,750 0.07 0 0 

5.ด้ านการบริหารราชการให้ มี
ประสิทธิภาพ 

592,415 1.31 0 0 

รวม 12,010,395 26.65 0 0 
 
หมายเหตุ งบประมาณรวมตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.2563  จำนวน 45,063,595 บาท                                       
 
 1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
  จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายสูงสุดลำดับแรก เป็นรายจ่ายประจำต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ เงินสำรองจ่าย ค่าซ่อมแซมต่างๆ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 27.48 ของงบประมาณรวมตามข้อบัญญัติฯ ปี 
2563 รองลงมาอันดับสอง จะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้แก่ งานถนน งานขุดลอกคลอง 
งานปรับปรุงซ่อมแซมงานไฟฟ้า ระบบประปา ก่อสร้างอาคารต่างๆ เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 19.27  ลำดับต่อมาจะเน้นการพัฒนาในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 5.98 และลำดับต่อมาได้ให้ความสำคัญในด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 1.31 
 1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
  ปัญหาอุปสรรคในการคำนวณ 
  1) จำนวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ในตำบล 
เน่ืองจากมีหลายโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้าง ประกอบกับหลายๆโครงการ เป็น
โครงการ/กิจกรรมที่มีความต่อเน่ือง จึงทำให้มีการต้ังจำนวนโครงการมาก ซึ่งถ้าหากตัดโครงการทิ้งไปก็จะเกิด
ความไม่ต่อเน่ืองและอาจเกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัวที่จะนำโครงการต่างๆ น้ันมาดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง 
  2) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น 
   -งานด้านไฟฟ้า เป็นต้น เน่ืองจากงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลด่านช้าง ได้แก่ 
ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีปัญหาในการชำรุดและต้องการซ่อมแซมแก้ไขอยู่บ่อยคร้ัง 
     -งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เน่ืองจากปัญหาที่ เกิดขึ้นจากภัย
ธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการช่วยเหลือป้องกันภัยด้านต่างๆ ได้ไม่
ทันท่วงที 
  3) ปัญหาในเรื่องการออกระเบียบ กฎหมายต่างๆ มาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรมี
จำนวนจำกัด ทำให้ติดขัดในการทำงานเน่ืองจากยังไม่เข้าใจระเบียบอย่างแท้จริง ส่งผลให้การดำเนินงาน
โครงการต่างๆ มีความล่าช้า 
 



  แนวทางการแก้ไข 
  1) นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล ไปประสานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป 
  2) สรรหาบุคลากรมาเพ่ือทำงานในตำแหน่งที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับพัฒนาและส่งเสริมความรู้
ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมในการใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเน่ือง 
  4) จัดให้มีการประชุมช้ีแจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชนผ่านเวทีต่างๆ ของชุมชน 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน คะแนนท่ีได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

20 19 

2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ 20 18 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60  
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 5 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 
   3.8 แผนงาน (5) 5 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 93 
 
  แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ท่ีดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง 
ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ  ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) 2 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม

ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษา
ถ่ินสินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.50 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.50 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3) 3 

2. การวิ เคราะห์สภา
การณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 
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(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(3) 2 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็น
ต้น 

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป 
เป็นต้น 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงาน 
ได้แก่  S-Strength (จุดแ ข็ง ) W-Weakness (จุด อ่อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2 

 
 



 
3.ยุทธศาสตร์ 
3 .1  ยุท ธศาสต ร์ของ
อ งค์ ก รป กค รอ งส่ วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3 .2  ยุท ธศาสต ร์ของ
อ งค์ ก รป กค รอ งส่ วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 9 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10) 8 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีจะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 4 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุด มุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ งห รือแผนงานท่ี เกิดจาก
เป้ าประสงค์  ตัวชี้ วัด  ค่าเป้ าหมาย  กลยุท ธ์ จุด ยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน 
นำไปสู้การทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน
ชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ 

(5) 5 

 รวม 100 92 
 



 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

ประเด็นการพฒันา คะแนน คะแนนท่ีได้ 
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60  
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 5 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 5 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 5 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 5 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

   5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
   5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าที่จะได้รับ 

(5) 5 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 
รวมคะแนน 100 94 

 

  แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ีได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand/ Analysis)  Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 

2.การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การจัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ี
ท่ีได้กำหนดไว้ 

10 8 

 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 

3.การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค 
มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามท่ีได้รับงบประมาณ
มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Qualitative) 
 

10 9 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้อง ถ่ิน โดยใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand/ Analysis)  Global 
Demand และ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 
 

10 10 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความจัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปในเร่ืองใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเพาะเจาะจง 
 

(5) 5 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุ จำนวน เท่ าไร กลุ่ ม เป้ าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอ ย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้ จะทำท่ี ไหน  เร่ิม ต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (1)ความม่ันคง  (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3)การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน  (4)การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม  (5)การเสริมสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  (6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
 

(5) 5 

 
 
 
 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (2)ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (3)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (4)ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  (5)ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา *การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง **การ
พัฒนาคุณภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  ***การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม  ****การรับรองการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  *****การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ******การบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (1)เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2)เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม  (3)เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเมด้วยวิทยากร ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 
 

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถ่ินมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ใน
การจัดทำโครงการ ได้แก่ (1)ความประหยัด (Economy)  (2)ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความเลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถ่ิน นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(5)ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 5 

 
 

 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
คาดว่าท่ีจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(Key Performancy Indicator: 
KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้ รับเป็นสิ่ งท่ี เกิด ข้ึนจริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (3)ระบุสิ่งท่ีต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (4)เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5)ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 94 
 

  2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
2.3.1 โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

-แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม
แบบของ ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
   2.3.2 ให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญดังน้ี 
           -เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
    -เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน 
    -เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
    -เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
    -เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
    -เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
    -เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
    -เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
    -เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 



   ๒.๓.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมนิผล 
คณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ   

เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และ    ต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

๒.๓.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณน้ัน ว่าสามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่ 

๒.๓.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา  
๒.๓.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
๒.๓.๗ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

๒.๔ กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
 การประเมินผลในเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใช้ คือแบบบันทึกข้อมูลรายงาน ดังน้ี 
   1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพ แผนพัฒนาท้องถิ่น) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๔๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๒. แบบที่ ๑ – ๓/๑ (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผน
ไปสู่ ก ารป ฏิ บั ติ ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  โดยกรมส่ ง เส ริมการปกครองท้ องถิ่ น ร่ วม กับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

      แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    
      แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
   ๓. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม

แบบของ ดร. สุริยะ หินเมืองเก่า สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
   ๔. นำข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) มาทำการติดตามและประเมินผล 
 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการ

วัดผลเชิง คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพใน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจ 

      แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ด่านช้างในภาพรวม 

      แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ด่านช้างในแต่ละยุทธศาสตร์ 



       (แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและ
แปลงแผนไปสู่การ ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

      แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ
องค์การบริหารส่วน ตำบลด่านช้าง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

 

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

(๑) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๓ 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๓ 

ลําดั
บที่ 

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+เงินสะสม 

1 บรรจใุนแผนพฒันาท้องถิ่น  139 169,791,75
0 

   

2 ตั้งในข้อบัญญัตงิบประมาณ 69 13,807,79
5 

49.64 93.65 93.65 

3 จ่ายขาดเงินสะสม 0 0 0 0 0 

4 จัดทําแผนการดำเนินงาน  

- ข้อบัญญตัิ = +  

- เงินสะสม = 

69 13,807,79
5 

49.64 93.65 93.65 

5 สามารถดำเนินการได้ - 
ข้อบัญญตัิ = +  

- เงินสะสม = 

53 12,147,69
5 

38.12 76.81 76.81 

 

   (๒) การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8,211,908.03 82.56 0 0 

2.ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน 0 0 0 0 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,305,566.30 73.84 0 0 

4.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

34,750 100 0 0 

5.ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 517,784.60 73.40 0 0 

รวม 11,070,008.93 80.17 0 0 

 



ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

๑.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นดังน้ี 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

20 19 95 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 90 

3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 56 93.33 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 9 90 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

(10) 9 90 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8 80 

    3.43 วิสัยทัศน์ (5) 5 100 

    3.5 กลยุทธ์ (5) 5 100 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 100 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 80 

    3.8 แผนงาน (5) 5 100 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 100 

รวมคะแนน 100 92 92 

๑) พบว่าประเด็นด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 
คะแนนสูงสุด 19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนด้านข้อมูลสภาพท่ัวไปฯ ที่เป็นเช่นน้ันเหตุผล 
เน่ืองจากมีข้อมูลพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงความจริง 

๒) พบว่าประเด็นด้านจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนน
ใน ประเด็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ที่เป็นเช่นน้ันเหตุผลเน่ืองจากมีโครงการพัฒนาจำนวนมากซึ่งเกินศักยภาพ
พ้ืนที่การ ดำเนินงานจริง ทำให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ในแต่ละประเด็น

ดังน้ี 
 

ที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอาการ 
ลักษณะภูมิของที่ดิน ลักษณะภูมิของแหล่งน้ำ ลักษณะ
ภูมิของป่าไม้ ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

 
100 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 2 100 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญ ากรรม  ยาเสพ ติด  การสั งคม
สงเคราะห์ 

(2) 2 100 

 (4 ) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน  เช่น  การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 100 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ป ระมง  การปศุ สั ต ว์  การบ ริก าร  การท่ อ ง เท่ี ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2) 2 100 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก และ
อ่ืนๆ 

(2) 2 100 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.50 75 

 (8 ) การสำรวจและจั ด เก็ บ ข้อ มู ล เพ่ื อการจั ดท ำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.50 75 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนิ นการประชุ มป ระชาคมท้ อ ง ถ่ิน โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วม รับประโยชน์  ร่วมแก้ ไขปัญหา  ปรึกษาหารือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3) 3 100 

รวม 20 19 95 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐาน มีความครอบคลุม
ครบถ้วน ข้อเสนอแนะอาจเพ่ิมเติมในส่วนของการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้เพ่ิมมากข้ึน 

 
 



 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
รวม ถึงความ เชื่ อ โยงแผน ยุทธศาสต ร์ชาติ  20  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 
5 

 
100 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ ท่ี
เกิดข้ึนต่อการพัฒนา ท้องถ่ิน 

(3) 2 100 

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

(3) 3 100 

 (๔ ) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 3 100 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์
ท่ีมีผลต่อ | สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 100 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุ ด อ่ อน ) 0-Opportunity (โอกาส ) และ  T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 2 66.66 

  รวม 20 18 90 

 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์     

และศักยภาพ เห็นว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวการณ์ใน ปัจจุบัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงการการทำงานในองค์กร ถึงจะเติบโต
และอยู่รอดไปได้    ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาการ
ใหม่ๆ เป็นต้น ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงจำต้องมีความพร้อมในการรับมือในการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวด้วย เพ่ือที่จะเกิดเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ 

 
 
 
 
 



๑.๔ ยุทธศาสตร์ 
 

ที่ ประเด็นการพจิารณา 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลัก ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
9 

 
90 

 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด สอดคล้องและ
เชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10) 9 90 

 ๓ .๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand 4.0 

(10) 8 80 

 ๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง กับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 

(5) 5 100 

 ๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตามอำนาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 100 

 ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 100 

 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4 80 

 ๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด 
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค ์ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
ความชัดเจนนำไปสู่การทำโครงการพัฒนา ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว 

(5) 5 100 

 ๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ี
นำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล และ 
แผนพัฒนาอำเภอ 

(5) 5 100 

 รวม 60 55 91.66 

 
 



สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในภาพรวมของด้านยุทธศาสตร์ เห็นว่า 
โครงการ ซึ่งมีความหลากหลาย เน่ืองจากมีโครงการพัฒนาจำนวนมากซ่ึงเกินศักยภาพพื้นที่การดำเนินงานจริง
ทำให้ไม่บรรลุวิทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร แนวทางแก้ไขคือโครงการใดที่มีขนาดใหญ่หรือใช้
งบประมาณมากและเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
  

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ผลการให้คะแนนประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นดังน้ี 

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 8 80 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

10 8 80 

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง 
คุณภาพ 

10 9 90 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 10 100 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60   
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 100 
    ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 100 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 5 100 

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (5) 5 100 
    ๕ .๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 5 100 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 5 100 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 100 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 
ประเทศชาติม่ังคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 80 

    ๕ .๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ) 

(5) 5 100 

    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 100 
    5.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ 

(5) 5 100 

    ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 100 
รวมคะแนน 100 94 94 

1) พบว่าประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณาได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
คะแนนแผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 

๒) พบว่าประเด็นที่ได้คะแนนต่ำสุด คือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 
ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนโครงการพัฒนา        
 
 
 
 



 
 

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
รายละเอียดการให้คะแนนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างในแต่ละประเด็น เป็นดังน้ี 

ที่ ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและ สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 

 รวม 10 8 80 

 

 

 ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 

ที่ ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ  
ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ี  
ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ิน
ตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10   8 80 

 รวม 10 8 80 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ 

ที่ ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การ นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชน หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักประสิท ธิผล  (Effectiveness) ผลการ ปฏิบั ติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ 
ปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง 
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ 
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10   9 90 

 รวม 10 9 90 

 
 

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ที่ ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑ ) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
มิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
เDemand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี มี พ้ืนท่ีติดต่อกัน ๒ ) 
วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การ แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10   10 100 

 รวม 10 10 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5 โครงการพัฒนา 
๕ .๑  ความชัด เจนของช่ือโครงการ เป็น โครงการท่ี มี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนา บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกำหนดไว้ ชื่อ 
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

 
100 

 ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  
(มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ เป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 100 

 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนใน
อนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุ จำนวนเท่าไร ลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ ระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน เร่ิมต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลง เม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกซัดลงไปว่า
ใครคือ กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 100 

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
โครงการสอดคล้องกับ  (๑ ) ความม่ันคง (๒ ) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(5) 5 100 

 5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม 
(๕) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร ราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 5 100 

 
 



ที่ ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน ประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการ ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการท่ี เติมเต็ม  ด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจั ย และ พัฒ น าแล้ ว ต่ อ ยอดความ ได้ เป รียบ เชิ ง 
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 100 

 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้อง ถ่ิน มีความสอดคล้องกับ ห้วง
ระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำเนิดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วน ใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง 
เป็ น โครงการเชื่ อม ต่อห รือ เดินทางไป ด้วยกันกั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 100 

 ๕ .๘  โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนห รือการ
เสริมสร้างให้ ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชน  ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมี ลักษณะท่ีจะให้
ท้องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินท่ี พัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4 80 

 ๔.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ 
ประการ กรจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)ความเลื่อมล้ำในการ
พัฒนาท้องถ่ิน นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5)ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 100 

 
 
 
 
 



ที่ ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.10 มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณราคาเพ่ือการพัฒนา ต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใส
การการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์           

(5) 5 100 

 5.11 มี การกำหนดตัวชี้ วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดตัวชี้วัด
ผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้ อยละ การกำหนดอันเกิ ดจากผลของ 
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 5 100 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้ รับเป็นสิ่งท่ี เกิดข้ึนจริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่า วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จ ได้ (๓) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5) 5 100 

 รวม 60 59 98.33 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 3.1 แผนการดำเนินงาน 
 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณตามแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามแผนพฒันาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) 
(ห้วงปี 2563) 

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจา่ย 

พ.ศ.2563 
โครงการท่ีได้ดำเนินการ 

 จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 73 162,568,600 35 9,945,500 32 8,684,500 
2.ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ
ลงทุน 

4 235,000 0 0 0 0 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 46 5,935,400 22 3,122,130 15 2,698,730 
4.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

2 34,750 2 34,750 2 34,750 

5.ด้านการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

14 1,018,000 10 705,415 5 592,415 

รวม 136 169,791,750 69 13,807,795 54 12,010,395 
 



4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 4.1 แผนการดำเนินงาน 
  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้วงเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 
2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  เป็นดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 
(เส้นรอบสระหนองเม็ก เชื่อมต่อทางเข้าโรงเรียนบ้าน
หนองเม็ก) 

225,000 
 

225,000  

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 
(จากบ้านนายสมควร  ศรีจันทร์ ถึงสระประปา) 

222,000 222,000  

3.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต ถนนสายนานิคม-โคกสะอาด (นม.ถ.150-
02) ช่วงหน้าวัดนานิคมไปเรือนจำบัวใหญ่ 

485,000 485,000  

4. 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 
(จากบ้านางบุญมา ถึงวัดบ้านโนนทอง) 

224,000 224,000  

5. 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระไผ่หมู่ที่ 4 (จาก
นานางหัทยา เล่ือน ถึงนานายเฉลิมชัย  จัดนอก) 

224,000 224,000  

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (คลองอีสานเขียว) 
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 

80,000 80,000  

7.ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต รหัสสายทาง นม 3320 นานิคม-หนองหว้าเอน (ช่วง
นานิคม-หนองเม็ก) 

915,000 
 

915,000  

8.ปรับปรุงยกระดับถนนโดยลงหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่
ที่ 1 (ซอยบ้านนายบรรจบ  จากถนน 202 ถึงที่ดินนาง
สุฑารัตน์  คำดี) 

240,000 240,000  

9.ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 98,500 98,500 ผูกพัน 
10.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลด่านช้าง 

143,000 143,000 ผูกพัน 

11.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จาก
บ้านนางรังสิตร์  ถึงบ้านายทองลวด) 

359,000 312,988.80  

12.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 (จากบ้าน
นายเย็น ถึงบ้านางบุญจรัส) 

392,000 332,000  

13.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จาก
บ้านนายเขียว  ไปศาลปู่ตา) 

377,000 320,000  

14.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง  หมู่ที่ 3 (จากวัด
โนนทอง ถึงบ้านนายพิชัย) 

347,000 303,000  

15. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง  หมู่ที่ 3 (จาก
บ้านนางบุญมา ถึงวัดโนนทอง) 

310,000 294,000  

16. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทอง หมู่ที่3 (จากบ้าน
นางแสวง ถึงโรงเรียนตะคร้อโนนทอง) 

340,000 337,000 ผูกพัน 

17.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากหน้า
วัด ถึงศาลปู่ตา) 

341,000 297,000  

18. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากนา
นายเฉลิมชัย  เชื่อมต่อถนนเส้นรอบหมู่บ้าน) 

269,000 234,500  

19. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จาก
ทางเข้าโรงเรียน เชื่อมต่อถนนรอบสระบ้านหนองเม็ก) 

120,000 114,500  

20. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากบ้าน
นายบุญจันทร์  ถึงส่ีแยกบ้านนางนุงนุช) 

335,000 284,000  

21. ขยายถนน คสล. บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (ทางเข้า
หมู่บ้านจากบ้านตะคร้อ ถึงบ้านตะคร้อเก่า) 

170,000 168,500 ผูกพัน 

 



ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 

 22. ขุดลอกสระวัด บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 (คลองอีสาน
เขียว) 

135,000 134,000  

23. ปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 
10 (จากบ้านนายทองแดง ไปสระหนองอีตู้ และถึง
สามแยกบ้านนายกฤติกร  ภูสิลิตร) 

100,000 98,000  

24. ปรับปรุงถนนด้วยลูกรังบ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 
(จากสระประปา ไปสระสี่เหล่ียม) 

94,000 92,000  

25. ปรับปรุงถนนดินบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จาก
ถนนลาดยาง ถึงบ้านโนนเพ็ด ช่วงปากทาง) 

56,000 55,000  

26. ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน
สายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ถึงบ้าน
หนองเม็ก) 

400,000 232,000  

27. ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน
สายนานิคม-หนองหว้าเอน (จากบ้านนานิคม ถึงบ้าน
หนองเม็ก) 

360,000 336,946.09  

28. ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมูที่ 1 (ถนน
สายทางไปป่าช้า) 

349,000 345,000  

29. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนเพ็ด 
หมู่ที่ 8  (จากบ้านนายวิรัตน์ ถึงบ้านนางอรัญญา) 

357,000 357,000 ผูกพัน 

30. วางท่อระบายน้ำเสีย บ้านรกฟ้า หมูที่ 11 (จากส่ี
แยกบ้านนางพิกุล  ผินนอก ถึงนานางคำบุ  ประกอบนัน) 

167,000 167,000  

31. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 100,000 65,460.46  
32. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 350,000 261,183.79  

2.ด้านเศรษฐกจิ 
ส่งเสริมการลงทุน 

- - - - 

3.ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1. พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี 500,000 498,880  
2. พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต.ด่านช้าง 432,000 387,000  
3. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 200,000 184,000  
4. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 42,135  
5. อบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร 
ประชาชนทั่วไป ให้มีการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์
ของมูลฝอยตามประเภท 

60,000 48,920  

6. อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านส่าธารณสุข 

220,000 220,000  

7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

100,000 50,000  

8 . ส่ งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

40,000 32,200  

9. อุดหนุที่ ว่ าการอำเภอบั วใหญ่ ในการจัดงาน
ประเพณี “งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประเพณีบัว
ไหมบัวใหญ่” อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

40,000 37,311.30  

10.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 33,000  
11. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 30,000 29,610  
12.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 150,000 43,450  
13.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 70,000 64,090  
14.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 666,730 605,610  
15.อบรมและศึกษานอกสถานท่ี เร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน 

30,000 29,360  



ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่ายจริง 

4.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

19,750 19,750  

2. อุดหนุน “โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

15,000 15,000  

5.ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
อบต.ด่านช้าง 

400,000 373,680  

2.จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11,000 660  
3.บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ช้าง 

35,000 14,550  

4.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

36,415 36,415  

5.ฝึกอบรมชุดปฏิบั ติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

110,000 82,479.60  

 
สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 จากการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ช้าง สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563 มีจำนวน   136 
โครงการ 
 2. โครงการท่ีนำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีจำนวน  69 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 50.73 
 3. โครงการท่ีได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2563 ช่วงไตรมาสที่ 1-4 มีจำนวน 49 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 71.01 โดยแยกตามยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวน 27 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อย
ละ 77.14 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน ไม่มีโครงการ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีจำนวน 15 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 68.18 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีจำนวน 2
โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ มีจำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ คิดเป็นร้อยละ 50 
  และมีโครงการท่ียังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 21.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 
 
1.สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 การประเมินความพึงพอใจ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการ
ดำเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชนชนท่ีมีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายละเอียดดังน้ี 
 
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ดำเนินการ 

ไม่ม ี
การ

ดำเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   



ผลการติดตามของคณะกรรมการ  : ดำเนินการครบทุกข้อ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด 5 ด้าน 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน  
 3. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 4. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 5. การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ  
 
วิธีการประเมิน 
1. กำหนดรูปแบบในการประเมิน  
 -กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต่อการ
ดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
 -สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ทั้ง 11 หมู่บ้าน ทั้งหมด 80 คนๆละ 1 
ชุด 
2. กำหนดระยะเวลาในการประเมิน 
 -หลังสิ้นปีงบประมาณ สำรวจในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 
3. ดำเนินการประเมิน 
 -ลงพ้ืนที่และทำการสุ่มประเมินประชากร 

ช่ือหมู่บ้าน จำนวนประชากรเป้าหมายท่ีทำแบบประเมนิ (คน) 
หมู่ที่ 1 บ้านดอนหัน 10 
หมู่ที่ 2 บ้านตะคร้อ 5 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง 5 
หมู่ที่ 4 บ้านสระไผ่ 10 
หมู่ที่ 5 บ้านนานิคม 5 
หมู่ที่ 6 บ้านตะคร้อเก่า 5 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง 5 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนเพ็ด 5 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเม็ก 10 
หมู่ที่ 10 บ้านโคกสะอาด 10 
หมู่ที่ 11 บ้านรกฟ้า 10 

รวมประชากรเป้าหมาย 80 
 
4. เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 
 -เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด 50 ชุด 
 -บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 50 ชุด 
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
 -วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าเฉลี่ย 
 -วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 
 



 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององคก์าร

บริหารส่วนตำบลด่านช้าง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ดังน้ี 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนนิงานตามยุทศาสตร ์
ส่วนที ่1 ขอ้มลูทั่วไป 
 1.ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องคก์ารบรหิารส่วนตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ ่  จังหวัด
นครราชสมีา   
 2.วัน/เดือน/ปี ทีร่ายงาน ธันวาคม 2563 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563 

3.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงานประจำปี 2563 และจำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติจริง 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่ปรากฏ
อยู่ในแผนปี 2563 

จำนวนโครงการที่ 
ได้ปฏิบัติ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 73 32 
2.ด้านเศรษฐกจิ ส่งเสริมการลงทุน 4 0 
3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 46 15 
4.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 2 
5.ด้านการบริหารราชการให้มปีระสิทธิภาพ 14 5 

รวม 136 54 
 
ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จากแบบสอบถามท่ีแจกกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 80 ชุด ได้รับคืน  จำนวน 
50 ชุด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 54 เพศชายร้อยละ 46 ส่วนใหญม่ีอายุ 31-50 ปี น้อยที่สุดคือ 
ต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 2 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรร้อยละ 80 น้อยที่สุดคือ นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 8 
 

1.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(คะแนนเต็ม 10) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.10 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.87 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.99 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 
ภาพรวม 8.07 



  1.1 ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ได้รับคะแนนพึง
พอใจสูงสุด จำนวน 8.24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.4 
  1.2 ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ได้รับคะแนนพึงพอใจต่ำสุด 
จำนวน 7.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.7 
  1.3 สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ในภาพรวมได้
คะแนน 8.07 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.7 
 

2.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.10 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.87 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.99 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 
ภาพรวม 8.07 

 จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ผู้เก่ียวข้องมคีวามพึง
พอใจต่อประเด็นโดยเฉลีย่ในภาพรวม คิดเป็น 8.07 คะแนน เมือ่พิจารณาเป็นประเด็น พบว่าประเด็นการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และมกีารประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม ผูเ้ก่ียวข้องมีความพึงพอใจมากที่สดุ คิดเป็น 8.24 คะแนน และผู้เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่ำสุด คิดเป็น 
7.87 คะแนน และประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน  
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.10 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.87 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.99 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 
ภาพรวม 8.07 



 จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พบว่า ผู้เก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.07 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่าประเด็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจมากที่สดุ คิดเป็น 8.24 คะแนน และผู้เก่ียวข้องมคีวามพึงพอใจต่ำสุด 
คิดเป็น 7.87 คะแนน และประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.10 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.87 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.99 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 
ภาพรวม 8.07 

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ผู้เก่ียวข้องมีความ
พึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.07 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่าประเด็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น 8.24 คะแนน และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ำสุด คิดเป็น 
7.87 คะแนน และประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.10 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.87 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.99 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 
ภาพรวม 8.07 

 จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย พบว่า ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉล่ียในภาพรวม คิดเป็น 8.07 คะแนน เมื่อ
พิจารณาเป็นประเด็น พบว่าประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น 8.24 



คะแนน และผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่ำสุด คิดเป็น 7.87 คะแนน และประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ  
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.10 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.87 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.99 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 
ภาพรวม 8.07 

 จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ พบว่า 
ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.07 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า
ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และมกีารประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม ผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจมากที่สดุ คิดเป็น 8.24 คะแนน และผู้เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
ต่ำสุด คิดเป็น 7.87 คะแนน และประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด 
 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
สรุปผลการดำเนินงานเชิงปรมิาณ 
 สรุปงบประมาณตามข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (ตามแผนดำเนินงานปี พ.ศ.
2563 เชิงปรมิาณ เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  จำนวน  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมต้ังแต่ไตรมาสที ่1-4 ประจำปี พ.ศ.2563 ดังน้ี 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 
ทั้งหมด   35 โครงการ  มีโครงการท่ีได้ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ (รวมจ่ายขาดเงินสะสม, จ่ายขาดเงินทุน
สำรองสะสม, เงินสำรองจ่ายงบกลาง) งบประมาณที่ใช้ 8,684,500 บาท 
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน มีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2563 ทั้งหมด  0 โครงการ  มีโครงการท่ีได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ งบประมาณที่ใช้ -  บาท 
 3. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2563 ทั้งหมด   22 โครงการ  มีโครงการท่ีได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณที่ใช้ 2,698,730 
บาท 
 4. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งหมด   2 โครงการ  มีโครงการท่ีได้ดำเนินการ จำนวน 2 
โครงการ งบประมาณที่ใช้ 34,750 บาท 
 5. การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ มีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งหมด   10 โครงการ  มีโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณที่ใช้ 
592,415 บาท 



 สรปุ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ให้ความสำคัญกับโครงการในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มจีำนวนโครงการ/กิจกรรมมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งเน้นช่วยเหลอืด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแก่
ประชาชนใหท้ัว่ถึงภายในตำบล  รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต เป็นอันดับที ่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ เป็นอันดับที่ 3   
 
สรุปผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ 
 สรุปงบประมาณตามข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (ตามแผนดำเนินงานปี พ.ศ.
2563 เชิงปรมิาณ เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  จำนวน  5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมต้ังแต่ไตรมาสที ่1-4 ประจำปี พ.ศ.2563 ดังน้ี 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑)  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้เพียงพอทั่วถึงและได้

มาตรฐาน 
๑.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ชลประทาน ฝาย ทำนบก้ันน้ำ ขุด

ลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา ให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม 
๑.๓)  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
๑.๔)  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานที่เพ่ือนันทนาการ  

๒)  ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน 
๒ .๑)  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตร เกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการตลาด 
๒.๒)  ส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพ 
๒.๓)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 
๒.๔)  ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

๓)  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.๑)  พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ 
๓.๒)  พัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๓)  พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
๓.๔)  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๕)  พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม 
๓.๖)  พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ   

๔)  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔.๑)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย การ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ 
๔.๒)  ส่งเสริมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๕)  ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
๕.๑)  ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารที่ดี 
๕.๒)  เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรแลพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบูรณาการทุกภาคส่วน 

 

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 1. ทำการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, จังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณทีี่โครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือ
ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 



 2. สรรหาบุคลากรมาเพ่ือทำงานในตำแหน่งที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับพัฒนาและสง่เสริมความรู้ให้กับ
บุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสว่นตำบล 
 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเน่ือง 
 4. จัดให้มีการประชุมช้ีแจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและผู้นำชุมชนผ่านเวทีต่างๆ ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


