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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มี
การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจึงได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น  
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนตำบลด่าน คณะกรรมการหวัง
เป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
 

********************* 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลด่าน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ื อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำ
ให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน โดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 



2 
 

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงกา ร 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ด่าน           
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบลด่านหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
   3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน 
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
นำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้     
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน      
ตำบลด่าน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
 
 
 

 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงาน

ผล 

เสนอ 

ผู้บริหาร

ทอ้งถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่าน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมาปฏิบัติงาน 
  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่วงปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอ และจังหวัด เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่ งใช้ แบบสั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง (structure interviews) 
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
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   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  
  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่ นี่ หมายถึ ง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิด เห็ น            
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่ว น    
ตำบลด่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จะมีการบันทึกการ
สำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5.3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน แต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไป และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน           
ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ และแผนชุมชนตำบลด่าน 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย

และคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลด่าน เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ 
จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีการศึกษา วันฒธรรมล้ำค่า พัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน” 

พันธกิจ 

  1.จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  2.จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  5.จัดให้มีความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
  6.จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  1.ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชน
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
  2.ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
  3.พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ ส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ 
  4.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็น
ธรรม ตลอดจนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5.ส่งเสริมด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้เพิ่มในการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  6.จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืน   

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำร่องระบายน้ำและถังเก็บกักน้ำ คสล.  
  1.2 ติดตั้งหลอดไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
  1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 
  2.2 ส่งเสริม/สนับสนุนและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
 3. การพัฒนาด้านคนและสังคม 
  3.1 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
  3.2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  3.3 การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
  3.4 การส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
  3.5 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  4.1 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.3 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
 5. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
  5.1 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ 
  5.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ 
 6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ 
  6.1 การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
  6.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรท้องถิ่น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 7. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  7.1 ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 8. การพัฒนาด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  8.1 การเสริมสร้างความมั่นคงและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาขอ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 2)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน สะดวก รวดเร็ว 
และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
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 3)  พัฒนาระบบการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 4)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
 5)  กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน  

1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2565) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

 
 

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ด่าน มีดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน งานก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

1 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่าน 

7,500,000 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 7,500,000 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/จ่ายเงินทุนเงินสำรอง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

1 
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านเกษตรถาวร 
หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ 

484,800 ม.5 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

2 
โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านกระทม 
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

348,300 ม.4 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

3 
โครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยพอก หมู่ที่ 8 บ้าน
นาเรือง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

359,500 ม.8 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 1,192,600 บาท 
 

2. งานก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/จ่ายเงินทุนเงินสำรอง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

1 
โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย ม.15 - ม.17 หมู่ที่ 
15 บ้านนาจำปาแสงอรุณ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ 

490,200 ม.15 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

2 
โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย ม.15 - ม.11หมู่ที่ 
15 บ้านนาจำปาแสงอรุณ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ 

445,900 ม.15 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

3 
โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกนางสมบูรณ-์นาย
สำเนียงหมู่ที่ 5 บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ 

332,500 ม.5 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

4 
โครงการช่อมแชมและปรับปรุงห้องน้ำ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่าน 

65,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

5 
โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร ข้างโรงเรียนบ้าน
ด่าน - ทิศเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ 

339,300 ม.1 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

6 
โครงการ ก่อสร้างถนนดิน สายรับซื้อของเก่า-สระน้ำประปา 
หมู่ที่ 15 บ้านนาจำปาแสงอรุณ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ 

224,200 ม.15 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

7 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านป้ายันต์หมู่
ที่ 6 บ้านโพนทอง ตำบลด่านอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

468,200 ม.6 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

8 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายพนม-
ศาลปู่ตาหมู่ที่ 9 บ้านโคกเจริญ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ 

485,400 ม.9 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

9 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเดิม- เสาไฟฟ้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านธาตุน้อย ตำบลด่าน อำเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

260,000 ม.11 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

10 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนิดา 
– โค้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านไพรเงิน ตำบลด่าน อำเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทร์ 

485,400 ม.17 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

11 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นางแพม – นางสุธี 
หมู่ที่ 2 บ้านโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

383,500 ม.2 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

12 
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มที่ 2) จากบ้าน
นางยม-บ้านนายยม หมู่ที่ 2 บ้านโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทร์ 

473,300 ม.2 ต.ด่าน กำลังดำเนินการ 

13 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 17 บ้าน
ด่าน หมู่1 

299,000 ม.1 ต.ด่าน ดำเนินการ 

14 
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิสร์ หลังตลาด ม.14 - ม.16 
บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 14 

370,000 ม.14 ต.ด่าน ดำเนินการ 

15 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในบ้านโคกเจรญิ 
หมู่ที่ 9 

187,000 ม.9 ต.ด่าน ดำเนินการ 

16 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นายสม สิงห์จันทร์ 
- นายยิน ทองมาก บ้านสนวน หมู่ที่ 3 

129,000 ม.3 ต.ด่าน ดำเนินการ 

17 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บัวทอง - น.ส.
กาญจนา บ้านปลัดฤาษี หมู่ที่ 10 

314,000 ม.10 ต.ด่าน ดำเนินการ 

18 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านหนองกระทม 

351,000 ม.18 ต.ด่าน ดำเนินการ 

19 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านกระทม 
หมู่ที่ 4 

346,000 ม.4 ต.ด่าน ดำเนินการ 

20 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
ด่าน 

394,000 ม.1 ต.ด่าน ดำเนินการ 

21 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองนาเรือง 
บ้านนาเรือง ม.8 

323,000 ม.8 ต.ด่าน ดำเนินการ 

22 
โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 2 
บ้านหนองสมบูรณ์ ม.7 

277,000 ม.7 ต.ด่าน ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 7,442,900 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม  สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการส่งเสริม กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มทำขนม 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

5 โครงการเข้าค่ายเยาวชน 30,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

6 โครงการอบรมกลุ่มสตรี 15,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

7 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ 20,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

8 โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ(วันสงกรานต์) 100,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 245,000 บาท 
งบไม่ได้ดำเนินการ งบดำเนินการ 
210,000 บาท 35,000 บาท 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 500,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

2 
โครงการอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

3 โครงการสุขาภิบาลตลาด 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

4 
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนป้องกัน
เด็กจมน้ำ /ป้ายห้ามทิ้งขยะข้างทาง/สิ่งปฏิกูล 

20,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

5 โครงการจัดซื้อถังขยะประจำหมู่บ้าน 100,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

6 โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

7 โครงการตลาดสดน่าซื้อ 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

8 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทางตามหลัก 3 Rs 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 



14 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 

 
 
 

9 
โครงการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย(ทำน้ำหมักชีวภาพ 
ปุ๋ยหมัก) 

30,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

10 โครงการประกวดหมู่บ้านจัดการขยะต้นทาง 30,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

11 โครงอบรมผู้ประกอบการตามข้อบัญญัติ 20,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

12 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 150,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

13 
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

20,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 970,000 บาท 
งบไม่ได้ดำเนินการ งบดำเนินการ 
240,000 บาท 730,000 บาท 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

14 โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ  100,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

15 
โครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

20,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

16 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักเรียน 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 140,000 บาท 
งบไม่ได้ดำเนินการ งบดำเนินการ 
120,000 บาท 20,000 บาท 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

17 โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 

18 
โครงการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ ทางศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

10,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

19 
อบรมผู้ปกครองในการจัดการศึกษา และการเลี้ยงดู
บุตร 

10,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 120,000 บาท 
งบไม่ได้ดำเนินการ งบดำเนินการ 

10,000 บาท 110,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

20 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

21 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"ด่านเกมส์"
ประจำปี 256๕ 

400,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

22 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่นขันในระดับต่างๆ 100,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 540,000 บาท 
งบไม่ได้ดำเนินการ งบดำเนินการ 
500,000 บาท 40,000 บาท 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการงานสืบสานบุญประเพณีทำบุญร่วมมิตร 5,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

2  โครงการงานบุญประเพณีแซนโฎนตา 5,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการงานสืบสานบุญประเพณีตักบาตรเทโว 5,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการงานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติ 10,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

5 โครงการงานสืบสานบุญประเพณีบุญสู่ขวัญก่อเจดีย์ข้าวเปลือก 5,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

6 โครงการงานสืบสานบุญประเพณีบุญกฐิน 5,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

7 โครงการงานสืบสานบุญประเพณีสรงน้ำพระก่อเจดีย์ทราย 5,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

8 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 40,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

9 โครงการประเพณีลอยกระทง 100,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

10 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 50,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 230,000 บาท 
งบไม่ได้ดำเนินการ งบดำเนินการ 
230,000 บาท - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 10,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 10,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการปลูกต้นไม้ (หนึ่งฝน หนึ่งคน หนึ่งต้น) 10,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

5 
โครงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

10,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

6 โครงการวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 15,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 65,000 บาท 
งบไม่ได้ดำเนินการ งบดำเนินการ 

65,000 บาท - 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

- -    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ 40,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

2 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ITA) 

20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการ อบต.พบประชาชน 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของ อปท. 600,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

6 
โครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

7 
โครงการฝึกอบรมกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

20,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร้อย  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 

200,000 
จ.จันทบุรี 
จ.ระยอง 

ดำเนินการ 

9 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

200,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

10 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการ
จัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ อบต.ด่าน 

20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 1,160,000 บาท 
งบไม่ได้ดำเนินการ งบดำเนินการ 
300,000 บาท 860,000 บาท 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

- -    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

1 
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) 

30,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกทบทวนสมาชิก (อปพร.) 150,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ) 63,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

4 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 20,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

5 โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 150,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

6 
โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

25,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 438,000 บาท 
งบไม่ได้ดำเนินการ งบดำเนินการ 

55,000 บาท 383,000 บาท 
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หมวดเงินอุดหนุน 

 

สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
ผลการดำเนินโครงการ 

รวม ดำเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 26 9 17 - 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 3 - 5 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 32 10 - 22 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 1 - 4 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ - - - - 

6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร และการบริการ 

10 4 - 6 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - - - - 

8 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและ
รักษาความสงบ 

6 4 - 2 

รวม 87 31 17 39 

1 เงินอุดหนุน 6 4 - 2 

รวม 6 4 - 2 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกาบเชิง 20,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 57,000 อ.กาบเชิง ดำเนินการ 

3 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 360,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

4 
อุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลด่าน 

2,510,222 ต.ด่าน ดำเนินการ 

5 
อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่าน 

5,240,000 ต.ด่าน ดำเนินการ 

6 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 10,000 - ไม่ได้ดำเนินการ 

รวมงบประมาณ 8,197,222 บาท 
งบไม่ได้ดำเนินการ งบดำเนินการ 

30,000 บาท 8,167,222 บาท 
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ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข 
สถิติฯลฯ เพื ่ออธิบายที ่ดำเนินการได้จร ิงและไม่สามารถดำเนินการได้ม ีองค์ประกอบ ความสัมพันธ ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้าง
รายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ 
จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัว
ในยุคปัจจุบัน 
   เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Global 
เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอยีงที่
จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
  ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัดได้จริง 
ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ ๑5 75.00 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕ 1๕ 100 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖2 95.38 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน 10 10 100 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 100 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๕ 100 
      3.6   เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 
      ๓.10 ผลผลิต/โครงการ ๕ 3 60 

รวม ๑๐๐ 92 92 

๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือ
ค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การ
ดำเนินงานขององค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน 
คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ 
สภาพการณ์  (Situation Analysis) ซึ่ งเป็นการวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้ เรา) รู้จัก 
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส -อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ 
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่ง
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ของ
องค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
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2.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน 

20 18 90  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ป ระชากร  และ ช่ว งอ ายุ แล ะจ ำน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 1 50  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2 100  

 1.6 ข้อมูล เกี่ ยวกับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เ ช่ น  น้ ำ  ป่ า ไม้  ภู เข า  คุ ณ ภ าพ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ.  

2 
  

1 50  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิ ธี ก า ร  แล ะก ารด ำ เนิ น ก ารป ระ ชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้  เพื่ อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่าน 

2 2 100  

รวม 20 18 90  
 

๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ
อ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้คะแนนสูงสุด 100 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ ๕ 
   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 3 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  5 4 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙4 
 

1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95  ของ 
คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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  2. พบว่าประเด็น  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน
ต่ำสุด3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  3.19 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีการเพ่ิม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพ่ิมขึ้น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงข้ึน 
  3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ   จากจำนวนโครงการทั้งหมด 88 โครงการ ได้คะแนน  
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   
  4. พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 88 โครงการ 
ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
๓.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย) 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน) 

1 เพศ   
 - ชาย ม.1 - ม.18 50 

- หญิง ม.1 - ม.18 50 
2 อายุ   
 - 15-25 ปี ม.1 - ม.18 12 

- 26-30 ปี ม.1 - ม.18 18 
- 31-40 ปี ม.1 - ม.18 35 
- 41-50 ปี ม.1 - ม.18 5 
- 51-60 ปี ม.1 - ม.18 13 
- 61-70 ปี ม.1 - ม.18 17 
- 71 ปีขึ้นไป ม.1 - ม.18 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 

 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย) 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน) 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน   
 - น้อยกว่า 5 ปี ม.1 - ม.18 7 

- 5-10 ปี ม.1 - ม.18 45 
- 11-20 ปี ม.1 - ม.18 40 
- 21-30 ปี ม.1 - ม.18 5 
- มากกว่า 30 ปี ม.1 - ม.18 3 

4 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียน

ได้) 
ม.1 - ม.18 30 

- ประถมศึกษาตอนปลาย ม.1 - ม.18 25 
- มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.18 18 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ม.1-ม.18 7 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.1-ม.18 2 
- ปริญญาตรี ม.1 - ม.18 8 

 - ปริญญาโท - - 

 - ปริญญาเอก - - 
 - อ่ืน ๆ - 10 
5 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน   
 - ประชาชน ม.1 - ม.18 15 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น ม.1 - ม.18 8 
- ก ำนั น  ผู้ ใหญ่ บ้ าน  ผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ าน 
สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล 

ม.1 - ม.18 4 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ม.1 - ม.18 4 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ม.1 - ม.18 15 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อส
ม.)  

ม.1-ม.18 30 

 - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อป
พร.)  

ม.1-ม.18 10 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย) 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน) 

 - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ม.1 - ม.18 4 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

ม.1 - ม.18 4 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  ม.1 - ม.18 4 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน 
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

ม.1 - ม.18 1 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ ม.1 - ม.18 5 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือ
ตั วแทน ท างธุ รกิ จ /การค้ า /การล งทุ น
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

- - 

- สื่อมวลชน - - 
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

- - 

- องค์กร/หน่วยงานอ่ืน ๆ - - 
 รวม 100 

 

เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการ 

ให้บริการในการอบรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้กำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้ 
5 ระดับ ดังนี้ 
  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  กำหนดให้ 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจมาก  กำหนดให้ 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจปานกลาง  กำหนดให้ 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อย  กำหนดให้ 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อยที่สุด  กำหนดให้ 1  คะแนน 

แล้วหาค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 

1.  เพศ  
      ชาย 
      หญิง     

 
32 
68 

 
27.35 
72.65 

รวม 100 100 
2. อายุ 

     ต่ำกว่า 30 ป ี
     30 - 40  ปี 
     41 - 50  ปี 
     มากกว่า 50 ปี 

 
11 
45 
25 
19 

 
15.38 
41.88 
26.50 
16.24 

รวม 100 100 
3. ระดับการศึกษา 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
39 
50 
11 

 
  41.880 

48.72 
9.40 

รวม 100 100 
4. ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ประชาชน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน 
แพทย์ประจำตำบล 
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.)  
กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  
กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่ม
พลังทางสังคมอ่ืนๆ  
ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ 
กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทาง
ธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  
สื่อมวลชน 
ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดองค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ 
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  จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้  ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน 
ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ไดดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แลว อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได 
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยนำเอาข้อมูล กกช. 2 ค. และ จปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วน 
ทองถิ่นมีอยู่ เพ่ือศึกษาการศึกษาความ เปลี่ยนแปลงซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เป็นผู้เลือกเอาตัวชี้วัด
เหล่านั้นมาเป็นตัวประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงานตาม 
แผนยุทธศาสตร์   
๔.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นทีท่ี่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) 
ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
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๕.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561–๒๕๖๕ ที่อยู่ ใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๖5 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
ผลการดำเนินโครงการ 

รวม ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

26 9 17 - 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

8 3 - 5 

3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

32 10 - 22 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1 - 4 

5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ำ 

- - - - 

6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร และการ
บริการ 

10 4 - 6 

7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

- - - - 

8 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
มั่นคงและรักษาความสงบ 

6 4 - 2 

รวม 87 31 17 39 

1 เงินอุดหนุน 6 4 - 2 

รวม 6 4 - 2 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่ 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนด่าน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ดังนี้ 

 1.วิสัยทัศน์(Vision) 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลด่านเป็นตำบลขนาดกลางที ่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุธท อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุธท
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะ
ความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีการศึกษา วันฒธรรมล้ำค่า พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1.จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2.จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.จัดให้มีความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
6.จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 1.ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการ

ของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
   2.ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ 

 3.พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมี
การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ 
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 4.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที ่ดีให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ตลอดจนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 5.ส่งเสริมด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มี
ความรู้เพิ่มในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 6.จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืน   
1.1 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
3.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข 
3.3 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
3.4 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.5 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
5.1 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ 
6.1 ด้านงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
7.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะชุมชน 
7.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  8.1 ด้านงานบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน 
กลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำร่องระบายน้ำและถังเก็บกักน้ำ คสล.  
  1.2 ติดตั้งหลอดไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
  1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 
  2.2 ส่งเสริม/สนับสนุนและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
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3. การพัฒนาด้านคนและสังคม 
  3.1 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
  3.2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  3.3 การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
  3.4 การส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
  3.5 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  4.1 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.3 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
 5. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
  5.1 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ 
  5.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
 6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ 
  6.1 การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
  6.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรท้องถิ่น 
 7. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  7.1 ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ 

8. การพัฒนาด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  8.1 การเสริมสร้างความมั่นคงและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  3)  พัฒนาระบบการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  4)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
  5)  กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความ
ยั่งยืน  
 เป้าประสงค์ 

1. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข  ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา  
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง 
แผนพัฒนาตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน 
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6. มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      องค์การบริหารส่วนด่าน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที ่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนด่าน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)             เมือ่
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     (พ.ศ.
2561-2565)  

หมายเหตุในตารางพิมพ์จากระบบอีแพลน(e-plan) จะแสดงผลเป็นปีงบประมาณ 2561 - 2565 
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การจัดทำงบประมาณ 
๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ผู ้บริหารอบต.ด่าน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
ผลการดำเนินโครงการ 

รวม ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

26 9 17 - 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

8 3 - 5 

3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

32 10 - 22 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1 - 4 

5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ำ 

- - - - 

6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร และการ
บริการ 

10 4 - 6 

7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

- - - - 

8 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
มั่นคงและรักษาความสงบ 

6 4 - 2 

รวม 87 31 17 39 

1 เงินอุดหนุน 6 4 - 2 

รวม 6 4 - 2 

 
2.  ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ 
การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ 
เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนา
ท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
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  เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ 
Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือ
การโน้มเอียงที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
3. ปัญหาอุปสรรค 
  1. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ทำให้การจัดทำโครงการ/
กิจกรรมบางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
ระเบียบกฎหมาย อำนาจหน้าที่ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จน้อย 
   3. ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพื ่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนตำบลด่านประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อ
สั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จึงได้ดำเนินการนำเข้า
ข้อมลูแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1– ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในระบบ e-plan และได้นำ
ข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุง
เพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนด่านควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนำมากำหนด
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ ้นปีงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทำให้
ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์
และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา
กลุ ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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