
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
คร้ังที่ 1  (ตุลาคม พ.ศ.2564 - มีนาคม พ.ศ.2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
อ าเภอโชคชัย  จงัหวัดนครราชสีมา 

 
 
 



~ 2 ~ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

 
 

ค าน า 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ 
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ 
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
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สารบัญ 
 

หน้า 
ส่วนที่  ๑  บทน า 
   ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล     ๑ 
   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     ๒ 
   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      ๒ 
   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      8 
ส่วนที ่ ๒  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   วิสัยทัศน์ (Vision)        ๑0 
   พันธกิจ (Mission)        ๑0 
   จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals)      ๑0 
   ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)      ๑0 
 

ส่วนที่  ๓  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
   การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ๑3 
   การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   ๑4 
 

ส่วนที่  ๔  โครงการที่ได้ด าเนินการและยังไม่ได้ด าเนินการในปี ๒๕๖5 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     ๑8 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี   ๑8 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา  19 
    ความยากจน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  19 
    ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     ๑9 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา    20 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ น้ าแก้จน       ๒1 
   ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์     21 
   โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    ๒1 
 

ส่วนที่  ๕  บทสรุป รายงานผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   จ านวนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ. ๒๕๖5   ๒4 
   จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖5   ๒4 
   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖5 แยกตามยุทธศาสตร์  ๒4 
   สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา       ๒5 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
 

1. ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 
 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกะบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. การใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า 
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดี ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โดยติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงก าหนด
ได้เป็นวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
ซึ่งจะช่วยให้ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง
ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ท าให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบลหรือชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 
2565) 
 

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง

ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ก าหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ต่อผู้บริหารเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
น าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และของเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือวัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นสร้างเครื่องมือ      
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอบที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้     
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่นการแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเ ฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ      
การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

 
  2.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปะชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ       
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป     
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

3. ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

 

แผนภาพที่ ๑  วงจรการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร

เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากท่ีได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผล 

การวางแผน 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการ 

การควบคุมและประเมินผล 

 

วิสัยทัศน์ 

 

พันธกิจ 

 

เป้าประสงค์ 

 

กลยุทธ์ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

 
  ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากท่ีได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
เป็นเวลา 6 เดือน (ครั้งที่  1 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
 

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน 

 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง 

ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุปรายงาน 

ผลการติดตามฯ 
 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

พิจารณา ให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภา 

อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

 

การวางแผนพัฒนา 

ทบทวนปรับปรุง 

แก้ไข 
 

การน าแผน 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ซึ่งสามารถวัดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดในได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ     
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็น        
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดี่ยวกัน 
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 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
   2) เครื่องมือ 
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนา 
   1) การออกแบบติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
   2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการใน
พ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรมความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัดผล (Test & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่ น เช่น   
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เดียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ งทางการ (formal of 
semiformal interview) ซึ่งใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง 
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Nonpartivipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล/องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลติหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที   
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
 
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่าย ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

**************************************** 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

ส่วนที ่๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
          “บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลกและการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม” 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
๒. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓. จัดให้มีแหล่งน้ า เพ่ือใช้ให้พอเพียง 
๔. ให้ประชาชนมีการสาธารณสุขที่ดี 
๕. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการเมือง การบริหาร 
๖. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๗. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
๑. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยจัดเวทีประชาคมใน

รูปแบบต่างๆ 
๓. มีการรวมกลุ่มการผลิต ประชาชนมีอาชีพและรายได้บนพื้นฐานของความพอเพียง 
๔. ประชาชนสามารถลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ิมผลผลิตและลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมด้วย

การท าเกษตรอินทรีย์ 
๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากปัญหายาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและประชาสัมพันธ์แหล่องท่องเที่ยว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
๒. พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
๓. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และการทุน/ตลาดเพ่ือการพาณิชย์ 
 ๒. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 ๓. ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ร้านค้าชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 

  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียในชุมชนและท้องถิ่น 
  ๒. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษา
ในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
  ๒. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา 
  ๒. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เชื้อ HIV. 
  ๓. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ  และการสนับสนุน 
  ๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติจราจรทางบก/ทางน้ า 
  ๕. การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด และโรค
ไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
  ๖. การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
  ๗. การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
  ๘. แนวทางการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ง
น้ า คลองน้ า และการกระจายประโยชน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์ 

๒. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

**************************************** 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
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ส่วนที ่๓ 

การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการทั้ง
ข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
  ๑. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
  ๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๑. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
  แบบท่ี ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา   

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าเป็นฐานข้อมูล   

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๙. มีการวิวเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๑) โครงสร้างการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  เนื่ องจากกระทรวงมหาดไทย  ได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เป็นหลักในการพิจารณาโดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖5)  
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 และ
แสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
  แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕64 - 30  กันยายน  ๒๕๖5 หรือปีงบประมาณ 
๒๕๖5 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  ๑ – ๔ 

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)  ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

ส่วนที่ ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

๒) ยุทธศาสตร์ การ
บริหารราชการให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

21 2,479,000 21 2,479,000 21 2,479,000 21 2,479,000 21 2,479,000 105 12,395,000 

๓) ยุทธศาสตร์ 
เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

4 1,400,000 4 1,400,000 4 1,400,000 4 1,400,000 4 1,400,000 20 7,000,000 

๔) ยุทธศาสตร์ การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

10 350.000 10 350.000 10 350.000 10 350.000 10 350.000 50 1,750,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๕) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

11 29,865,600 23 38,286,700 48 57,449,200 56 55,795,600 29 41,592,450 167 222,989,550 

๖) ยุทธศาสตร์ การสร้าง
สังคมที่สงบสุข 
และพึงปรารถนา 

42 6,667,000 43 6,747,000 51 16,477,000 50 16,277,000 50 16,277,000 236 62,445,000 

๗) ยุทธศาสตร์ น้ าแก้จน 4 583,000 3 910.000 6 84,424,100 7 84,260,000 4 81,100,000 24 251,277,100 

๘) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

7 259,000 7 259,000 9 2,759,000 9 2,759,000 8 1,259,000 40 7,295,000 

รวมทั้งสิ้น 100 41,633,600 112 50,461,700 150 165,368,300 158 163,350,600 127 144,987,450 647 565,801,650 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

 
ส่วนที่  ๓  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความ

ต้องการ 
ของประชาชนมีมาก 

๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อยลง เงิน
อุดหนุน 
ส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการท าโครงการ 

๓. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดทุกโครงการ 
๔. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕. การด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นเท่าท่ีควร 

 
 
 
 

**************************************** 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

ส่วนที ่๔ 
โครงการที่ได้ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

แบ่งการพัฒนาออกเป็น ๘ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาในช่วงเดือน (ตุลาคม 2564 
– มีนาคม 2565) ที่ผ่านมาว่าองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ได้น าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติมากน้อย
เพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ องค์ประกอบจะประกอบด้วยการประเมินผลการน าแผน
ประจ าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและการประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาประจ าปีในเชิงคุณภาพ         
โดยจ าแนกตามสาขาการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ในการ
น าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณยังไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและ
กิจกรรมในแผนพัฒนาต าบลประจ าปีมาก แต่รายได้ที่ได้รับการจัดสรร และส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้ รวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ท าให้ประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้ประชาชนได้พอสมควร ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  - ไม่มี - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
  1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีการทางศาสนา จ านวนเงิน  2,000  บาท 
  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวนเงิน  11,474  บาท 
  3. ค่าสาธารณูปโภค    จ านวนเงิน  84,394.03  บาท 
  4. ค่าใช้จ่ายด้านงบบุคลากร   จ านวนเงิน  3,996,027  บาท 
  5. ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาของบุคลากร 
        จ านวนเงิน  35,700  บาท 
  6. ค่าตอบแทนการด าเนินงานของ อบต. (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร, ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ) 

จ านวนเงิน  167,756.50  บาท 
  7. เงินส ารองจ่าย (ถุงยังชีพช่วงโควิด, จัดตั้งศูนย์พักคอย และวัสดุ) 
        จ านวน  48,803  บาท 
  8. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ านวนเงิน  21,496  บาท 
  9. เงินสมทบทุนบ าเหน็จบ านาญ   จ านวนเงิน  318,742  บาท 
  10. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวนเงิน  341,086  บาท 

11. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวนเงิน  106,296  บาท 
12. ค่าวัสดุ (ส านักงาน ไฟฟ้าและวิทยุ งานบ้านงานครัว ยานพาหนะและขนส่ง เชื้อเพลิง 
      และหล่อลื่น การเกษตร คอมพิวเตอร์)  จ านวนเงิน  402,303.84  บาท 
13. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   จ านวนเงิน  2,467  บาท 
14. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   จ านวนเงิน  68,798  บาท 

   รวม  14  โครงการ  เป็นเงิน  5,607,343.37  บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร อบต. (เช่นเว็บไซด์, Wi-Fi) 
2. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
  - ไม่มี - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  - ไม่มี - 

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
1. โครงการธนาคารขยะ (คัดแยกขยะตามนโยบายรัฐบาล ป้ายประชาสัมพันธ์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - ไม่มี - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
  1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

จ านวนเงิน  229,225  บาท 
  2. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม,โรงเรียนหนองบอน 

จ านวนเงิน  420,000  บาท 
3. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวนเงิน  1,762,300  บาท 
4. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ   จ านวนเงิน  417,800  บาท 

  5. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จ านวนเงิน  3,000  บาท 
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  (ปีใหม)่ 

        จ านวนเงิน  11,131.75  บาท 
7. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.    

       จ านวนเงิน  234,713  บาท 
รวม  7  โครงการ  เป็นเงิน 3,078,169.75  บาท 

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
  1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประชาสัมพันธ์) 

2. โครงการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลด่านเกวียน 
3. ขับเคลื่อนการน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
4. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ประชุมกรรมการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  น้ าแก้จน 
   - ไม่มี - 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
   - ไม่มี - 

รวมทั้งสิน  21  โครงการ  เป็นเงิน  8,685,513.12  บาท 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการท่องเที่ยว  จ านวน  1  โครงการ 
  1. โครงการส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองท่ีดี  จ านวน  7  โครงการ 
1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการ อบต.ด่านเกวียน 
3. โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน 
4. โครงการส ารวจแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน์ 
5. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ (โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน   จ านวน  3  
โครงการ 

1. โครงการจ้างนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 
  2. โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  
จ านวน  4  โครงการ 
  1. โครงการธนาคารขยะโรงเรียน 

2. ออกข้อบัญญัติต าบลควบคุมการจัดระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. โครงการทดสอบคุณภาพน้ า 
4. โครงการอบรมการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน  8  โครงการ 
  1. ก่อสร้างประตูระบายน้ า หมู่ที่ ๑ ฝายมูลหลง 
  2. ก่อสร้างบล้อคคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๑ ช่วงมูลหลง ไป คลองยาง 
  3. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายช านาญ  ถึงเหมืองละลม 
  4. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ จากนานางกอบ ถึง สะพาน 
  5. ก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ท่ี ๙ ไป หมู่ที่ ๔ 
  6. ก่อสร้างรางระบายน้ าหน้า อบต. บ้านนางประทุม ด่านกระโทก หมู่ 10 
  7. ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๖ จากหมู่บ้านวุฒิพร ถึงสุดเขต อบต.ด่านเกวียน 
  8. ติดตั้งเสียงตามสาย 6 หมู่บ้าน 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากสะพานขาว ถึงสะพานหลังวัด เชื่อมต่อถึงบ้านหนอง 
   พะลาน ต.หนองระเวียง 
2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายจากสะพานปูนหมู่ที่ 6 ถึง กม.12 
3. ก่อสร้างทางระบายน้ า หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายชูชาติ ถึง เหมืองชลประทาน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

4. ก่อสร้างถนน คสล. ไป บ่อขยะ (ต่อจาก คสล.เดิม) หมู่ที่ ๑๐ 
5. ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านญี่ปุ่น-คลองชั่งโค หมู่ 6 เชื่อมต่อถนนหินคลุก  
    อบต.หนองระเวียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  สร้างสังคมทีส่งบสุขและพึงปรารถนา  จ านวน  21  โครงการ 
  1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนและเยาวชน 

2. จัดให้มีสวนนันทนาการ/ลานกีฬาภายในชุมชน 
3. โครงการจัดกิจกรรมเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านเกวียน 
4. โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
5. โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ 
6. โครงการพัฒนาสตรีเพ่ือลดความรุนแรงของครอบครัว 
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสระธาร 
8. โครงการอาหารปลอดภัย 
9. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 
10. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
11. โครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ถ่ิน จิตอาสาคู่คุณธรรม 
12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
13. โครงการสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอ าเภอโชคชัย 
14. โครงการสร้างความปลอดภัยในชุมชน 
15. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

  16. โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 

17. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
18. โครงการส่งเสริมสุขภาพฟัน 
19. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
20. โครงการแข่งขันกีฬา 

  21. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมสนามกีฬา 
2. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  น้ าแก้จน  จ านวน  2  โครงการ 
1. โครงการจัดหาภาชนะเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค - บริโภค 
2. โครงการขุดลอกคลองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  จ านวน  7  โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า 
    ต าบล 
3. โครงการจัดท าข้อมูลการเกษตรประจ าต าบล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

4. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร 
6. โครงการรณรงค์ให้เกษตรน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่า 
7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ในการปราบศัตรูพืช 

 
 
 

**************************************** 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

ส่วนที่ ๕ 
บทสรุป 

รายงานผลการด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
  จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
เกวียน ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน
ทั้งหมด ๑58 โครงการ 
 ๑. จ านวนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕65 
  เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 163,350,600 บาท จ านวนงบประมาณที่ใช้ไป 8,685,513.12 
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 
 

 ๒. จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผน พ.ศ. ๒๕65 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 158 โครงการ ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
13.29 
 

๓. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕65  แยกประเด็นตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 
ทั้งสิ้น 

ด าเนิน 
การ 

ร้อยละ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณ 

ใช้ไป 
1. การพัฒนาการท่องเที่ยว 1 0 0 1 100 0 
2. การบริหารราชการให้
เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
21 

 
14 

 
66.67 

 
7 

 
33.33 

 
5,607,343.37 

3. เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

4 0 0 4 100 0 

4. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

10 0 0 10 100 0 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

56 0 0 56 100 0 

6. การสร้างสังคมที่สงบสุข
และพึงปรารถนา 

50 7 14 43 86 3,078,169.75 

7. น้ าแก้จน 7 0 0 7 100 0 
8. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 9 0 0 9 100 0 

รวม 158 21 11.35 137 74.05 8,685,513.12 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
คร้ังที่ 1 (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 

 
 4.  จากการด าเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีที่
ผ่านมาได้จัดท าแผนงาน/โครงการและกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน โดยได้จัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน ส่วนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ด าเนินการ จะได้ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
  ๒. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ได้ด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมในเชิงคุณภาพทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ 
 

 5.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

3. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


