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บทน า 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผน
ติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆเพ่ือใช้เปรียบเทียบการ
ท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐มาตรา๒๘๗ วรรค๓บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘
ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงาน
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนและถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่
จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรซึ่ง“ระบบติดตาม” และ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

 

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินก ารอยู่โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่ วงค่าใช้จ่ายโครงการ
สูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

การติดตาม (Monitoring) คือการตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินงานการติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรคซึ่งการติดตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงานปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานหากไม่มีการติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 



 
 

 
การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ 

(On-going Evaluation)หรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการ
ประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานใช้ในการติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้ 
๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลานสามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ 

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงานถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

 

๓. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี
๒. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๓. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานและแก้ไขได้

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
๔. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

 

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลานประกอบด้วย

กระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 



 
 

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานได้แก่แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 

๕. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดย

ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการโดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการทุกครั้งที่
ด าเนินการแล้วเสร็จและก าหนดให้มีการประชุมสัมมนาพร้อมติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลานและประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ๑ครั้งแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ๑
ครั้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

สภาพทั่วไป  วิสัยทัศน์พนัธกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่  
๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ทั้งนี้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก าหนด  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่วันในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

พันธกิจ 

๑.  ประชาชนมีความเป็นอยู่   ตามความเหมาะสมโดยมีรากฐานมาจากแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๒. ประชาชนมีแนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดี   มีความรู้   ความเข้าใจหลักธรรม 
๓. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าและสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
๔. จัดให้มีแหล่งน้ าอย่างเพียงพอเพ่ือการเกษตร 
๕. ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านการเมือง  ข้อมูลข่าวสารการปกครอง 
๖. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
๗. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
๘. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
๑๐. ป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๑. ในพ้ืนที่ส่งเสริมการเพราะปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

ค าขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด 

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม  เรืองนามพระสูงใหญ ่
ผ้าไหมสาเกตุ   บุญผะเหวดประเพณี 
มหาเจดีย์ชัยมงคล  งามน่ายลบึงพลาญชัย 
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา  โลกลือชาข้าวหอมมะล ิ

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งใน ๑๔  ต าบลของอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๕ กิโลเมตร 

เนื้อที่ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน หมู่ที่ ๔ บ้านดงลาน ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  ๒๒  ตารางกิโลเมตร  

สภาพทางภูมิประเทศ 



 
 

 
  

อาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้   
                  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลดงลาน ส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบถึงค่อนข้างเรียบและเป็นลูกคลื่น
ลอนลาด การใช้ประโยชน์จากที่ดินของต าบลดงลาน กว่าร้อยละ ๘๑ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร เช่น ท านา และปลูกพืช
อ่ืนเพียงเล็กน้อย เช่น การปลูกยาสูบ พืชผัก นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าที่ส าคัญท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น หนอง
น้ า 
           ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลในเมือง    อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลปอภาร    อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ านวนหมู่บ้าน/จ านวนประชากร/จ านวนครัวเรือน 
 ต าบลดงลานมีเขตการปกครองทั้งหมด  ๑๔  หมู่บ้าน  มีจ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดง
ลานทั้ง  ๑๔  หมู่บ้าน  และมีจ านวนประชากร  ทั้งหมด  ๘,๖๓๓ คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  ๓,๗๖๗  ครัวเรือน
(ข้อมูล ณ. ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๓  จากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านสนามม้า ๒๘๔ ๓๑๔ ๕๙๘ ๓๑๔ 

๒ บ้านเหล่าใหญ่ ๓๘๔ ๔๐๓ ๗๘๗ ๓๗๒ 

๓ บ้านอ้น ๑๙๘ ๒๐๑ ๓๙๙ ๑๘๒ 

๔ บ้านดงลาน ๓๑๒ ๓๓๖ ๖๔๘ ๒๐๑ 

๕ บ้านหนองจิก ๒๒๖ ๒๒๓ ๔๔๙ ๑๔๐ 

๖ บ้านโคกสูง ๒๙๒ ๒๘๗ ๕๗๙ ๑๖๒ 

๗ บ้านเหล่าสมบูรณ์ ๗๘๗ ๙๓๓ ๑,๗๒๐ ๑,๑๕๘ 

๘ บ้านเกษตรส าราญ ๓๑๔ ๓๔๗ ๖๖๑ ๒๒๒ 



 
 

๙ บ้านหนองจิก ๑๒๐ ๑๒๒ ๒๔๒ ๗๘ 

๑๐ บ้านสันติสุข ๒๔๒ ๒๖๔ ๕๐๖ ๒๒๓ 

๑๑ บ้านต าแย ๗๙ ๗๖ ๑๕๕ ๔๖ 

๑๒ บ้านหนองจิก ๓๖๔ ๔๐๘ ๗๗๒ ๓๔๖ 

๑๓ บ้านโคกสูง ๒๙๙ ๓๒๐ ๖๑๙ ๑๘๑ 

๑๔ บ้านหนองจิก ๒๓๕ ๒๖๓ ๔๙๘ ๑๔๒ 

รวม ๔,๑๓๖ ๔,๔๙๗ ๘,๖๓๓ ๓,๗๖๗ 

      

สภาพทางเศรษฐกิจ 
ลักษณะอาชีพของประชากรในต าบลดงลาน 

ลักษณะอาชีพของประชากรในต าบลดงลาน 

 ๑  อาชีพเกษตรกรรม  ประชากรในต าบลดงลาน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นประมาณร้อยละ  

๙๕  ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งสิ้น           ไร่  โดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ  รองลงมา

คือ  ยาสูบ  นอกจากนั้นยังปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น ข้าวโพด  ถั่วฟักยาว  แตงกวา  พริก  และผักต่างๆ  ส่วนการเลี้ยงสัตว์จะ

เลี้ยงไว้เพ่ือจ าหน่ายและใช้บริโภค เช่น  วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ 

 ๒  อาชีพอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยมีโรงสีข้าวกระจายอยู่

ทุกชุมชน  นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  จักรสาน เย็บผ้า เป็นต้น 

 

 สภาพทางสังคม 

 -  โรงเรียนประถมศึกษา    ๒    แห่ง 

 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    -     แห่ง 

 -  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -     แห่ง 

 -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง    -     แห่ง 

 -  ทีอ่่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน          ๑๔    แห่ง 

 -  ห้องสมุดประชาชน    -     แห่ง 



 
 

  

  สถาบันและองค์กรศาสนา 

 -  วัดและส านักสงฆ์    ๑๐   แห่ง 

 -  มัสยิด      -     แห่ง 

 -  ศาลเจ้า     -    แห่ง 

 -  โบสถ ์     -    แห่ง 

  สาธารณสุข  

 -  โรงพยาบาลของรัฐ    -    แห่ง 

 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑    แห่ง 

 -  สถานพยาบาลเอกชน    -    แห่ง 

 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    -    แห่ง 

 -  อัตราการมีและการใช้ส้วม   ๑๐๐ % 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 -  สถานีต ารวจ     -    แห่ง 

 -  สถานีดับเพลิง     -    แห่ง 

  การบริการพื้นฐาน 

 ๑.  การคมนาคม 

    การคมนาคมประเภททางบกในต าบลดงลาน  มีทั้งถนนในพื้นที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและท้องถิ่นอ่ืน 

 ๒.  การไฟฟ้า 

 -  ไฟฟ้าเข้าถึง  ๑๔  หมู่บ้านและประชากรได้ใช้ไฟฟ้า  จ านวน  ๘,๖๓๓  คน  ๓,๗๖๗  ครัวเรือน 

 ๓.  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 -  ล าน้ า,ล าห้วย     ๑    แห่ง 

 -  บึง,หนอง     ๓    แห่ง 

 ๔.  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

 -  ฝาย      ๔    แห่ง 

 -  บ่อน้ าตื้น             ๑๐    แห่ง 

 -  บ่อโยก            ๓๘๙   แห่ง 

 -  ประปา     ๕    แห่ง 



 
 

   

พันธกิจ 

๑.  ประชาชนมีความเป็นอยู่   ตามความเหมาะสมโดยมีรากฐานมาจากแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๒. ประชาชนมีแนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดี   มีความรู้   ความเข้าใจหลักธรรม 
๓. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าและสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
๔. จัดให้มีแหล่งน้ าอย่างเพียงพอเพ่ือการเกษตร 
๕. ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านการเมือง  ข้อมูลข่าวสารการปกครอง 
๖. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
๗. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
๘. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
๑๐. ป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๑. ในพ้ืนที่ส่งเสริมการเพราะปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนสะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
๑.๒แนวทางการพัฒนาก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
๑.๓แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างประจ าหมู่บ้าน 

 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
 
 
๓.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๓.๑แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 ๓.๒แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓.๓  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 
๔.    ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
๔.๑แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 



 
 

๔.๒แนวทางการพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
๕.๑แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน 
๕.๒  แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
๕.๓  แนวทางการพัฒนาการป้องกันรักษาธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
๕.๔  แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมวลรวมของต าบล 
 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
๖.๑  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นในต าบลและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๗.๑แนวทางการพัฒนาการ การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อ 
ใช้ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน 
๗.๒ แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพผู้น าท้องถิ่นและพนักงานส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

การติดตามและประเมินผลตามรายยทุธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลานโดยได้ก าหนดห้วงในการการออกตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ซึ่งใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน  มี ๒  ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ ตาม
ยุทธศาสตร์กรพัฒนา ได้ประเมินทั้ง ๗  ยุทธศาสตร์ โดยการสุ่มตัวอย่าง ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดงลานทั้ง  ๑๔  
หมู่บ้าน จ านวน  ๖๕  ชุดรายละเอียดดังนี้ 
 
 

สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  
 

๑. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 

 

ประเด็น 
 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘ ๔๐ ๑๗ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๕ ๓๗ ๒๓ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม ๑๙ ๓๕ ๑๑ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๑๓ ๓๗ ๑๕ 
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๑ ๓๑ ๒๓ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗ ๔๐ ๑๘ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๙ ๓๖ ๒๐ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓ ๕๐ ๗ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖ ๔๘ ๑๑ 

ภาพรวม ๑๓.๙๗ ๖๑.๐๓ ๒๕ 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๕.๘๖ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๕.๕๘ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม ๓.๔๘ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๕.๖๐ 
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๘๔ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕.๗๗ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๕.๔๙ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๕.๒๘ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๗๕ 

ภาพรวม ๕๔.๐๕ 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๕.๓๘ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๕.๘๖ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม ๖.๑๕ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๕.๕๘ 
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๗๕ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕.๕๔ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๕.๕๒ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๕.๖๔ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๔๑ 

ภาพรวม ๕๖.๔๘ 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๖.๐๓ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม ๖.๑๕ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๖.๐๔ 
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๒๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๖.๔๐ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๖.๑๓ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๕.๘๘ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๒๔ 

ภาพรวม ๖๑.๑๙ 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๔๙ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๕.๘๔ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม ๖.๒๗ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๕.๘๙ 
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๗๕ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕.๘๗ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๕.๗๕ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๖.๑๓ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๙๗ 

ภาพรวม ๕๙.๙๕ 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๐๔ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๕.๖๓ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม ๖.๐๙ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๕.๘๑ 
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๙๕ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕.๘๓ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๕.๗๗ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๕.๗๕ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๕๓ 

ภาพรวม ๕๘.๒๒ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๔๔ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๖.๓๕ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม ๖.๖๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๕.๗๓ 
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๕๗ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๖.๒๖ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๕.๗๓ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๖.๑๕ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๓๓ 

ภาพรวม ๖๑.๒๙ 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๒๑ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๕.๘๓ 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม ๖.๑๕ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๕.๔๖ 
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๑๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕.๘๓ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๕.๕๗ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๕.๗๒ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๓๓ 

ภาพรวม ๕๘ 
 
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 
สรุปคะแนนจากผู้ตอบแบบประเมิน จากประชากรทั้ง ๑๔  หมู่บ้าน โดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน ๖๕   คน 
   เพศ  ชาย    ๒๑  คน    หญิง    ๔๔  คน 
   อายุ  อายุ  ๕๐  ปีขึ้นไป  โดยเฉลี่ย 
   อาชีพ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ 
   การศึกษา ระดับประถมศึกษา 
จากคะแนนประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน สรุปได้ดังนี้ 

-  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ส่วนมากผู้ประเมินได้รับความพึงพอใจในระดับ 
พอใจ  จากประชากรที่ท าการส ารวจทั้งหมด  ๖๕  คน   

- สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๐๕ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๕๖.๔๘ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๑๙ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๕ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๒๒ 



 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๒๙ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ๕๘ 

 จะเห็นได้ว่า    ระดับความพึงพอใจของประชาชน พอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม
ประเพณี เป็นอับดับ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  อันดับ ๒ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข  เป็น อันดับ ๓ 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวาง

แนวทางให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และเป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บริหารตลอดจนปัญหาของท้องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

โดยได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวม ๒๕๐  

โครงการงบประมาณ ๕๗,๓๒๗,๒๔๑ บาทโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามตารางดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑๗๖ ๗๐.๔๐ ๔๑,๖๓๖,๗๔๑ ๗๒.๖๓ 

๒ ยุ ทธ ศาสตร์ ก า ร พัฒนาด้ าน แหล่ ง
ท่องเที่ยว 

๘ ๓.๒๐ ๓๗๔,๐๐๐ ๐.๖๕ 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๐ ๔.๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑.๗๘ 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๖ ๒.๔๐ ๗๓๐,๐๐๐ ๑.๒๗ 
๕ ยุ ทธ ศาสตร์ ก า ร พัฒนา ด้ า นสั ง คม 

สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
๓๗ ๑๔.๘๐ ๑๑,๙๒๖,๕๐๐ ๘.๐๐ 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
และการเมืองการปกครอง 

๑๓ ๕.๒๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๒.๘๖ 

  

รวม 
 

๒๕๐ ๑๐๐ ๕๗,๓๒๗,๒๔๑ ๑๐๐ 



 
 

                      ทั้งได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานซึ่งมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๕๙ โครงการงบประมาณ ๓๒,๔๓๘,๗๔๑ บาทโดยแยกตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามตารางดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑๔๔ ๙๐.๕๗ ๓๐,๔๔๖,๗๔๑ ๙๓.๘๖ 

๒ ยุ ทธ ศาสตร์ ก า ร พัฒนาด้ าน แหล่ ง
ท่องเที่ยว 

๓ ๑.๘๙ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๓๗ 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓ ๑.๘๙ ๘๗๕,๘๐๐ ๒.๗๐ 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๕ ยุ ทธ ศาสตร์ ก า ร พัฒนาด้ า น สั ง คม 

สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
๘ ๕.๐๓ ๗๔๖,๒๐๐ ๒.๓๐ 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
และการเมืองการปกครอง 

๑ ๐.๖๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๐.๗๗ 

  

รวม 
 

๑๕๙ ๑๐๐ ๓๒,๔๓๘,๗๔๑ ๑๐๐ 

 
และได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงานจริงประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒

รวม  ๓๖ โครงการงบประมาณ ๖,๒๕๕,๑๗๑.๒๔ บาทโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามตารางดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๓๓ ๙๑.๖๗ ๕,๔๙๑,๕๘๒.๓๕ ๘๗.๗๙ 

๒ ยุ ทธศาสตร์ ก า ร พัฒนาด้ าน แหล่ ง
ท่องเที่ยว 

๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑.๐ ๒.๗๘ ๔๗๒,๕๘๘.๘๙ ๗.๕๖ 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๕ ยุ ทธศาสตร์ ก า ร พัฒนาด้ าน สั ง คม ๒ ๕.๕๖ ๒๙๑,๐๐๐ ๔.๖๕ 



 
 

สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

และการเมืองการปกครอง 
๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

  

รวม 
 

๓๖ ๑๐๐ ๖,๒๕๕,๑๗๑.๒๔ ๑๐๐ 

 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/แผนงานและงบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

ดงลาน ประจ าปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒  และ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการที่ได้ด าเนนิการ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑๗๖ ๔๑,๖๓๖,๗๔๑ ๑๔๔ ๓๐,๔๔๖,๗๔๑ ๓๓ ๕,๔๙๑,๕๘๒.๓๕ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

๘ ๓๗๔,๐๐๐ ๓ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๓ ๘๗๕,๘๐๐ ๑ ๔๗๒,๕๘๘.๘๙ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

๖ ๗๓๐,๐๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณสุข 

๓๗ ๑๑,๙๒๖,๕๐๐ ๘ ๗๔๖,๒๐๐ ๒ ๒๙๑,๐๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
การเมืองการปกครอง 

๑๓ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ 



 
 

รวม ๒๕๐ ๕๗,๓๒๗,๒๔๑ ๑๕๙ ๓๒,๔๓๘,๗๔๑ ๓๖ ๖,๒๕๕,๑๗๑.๒๔ 

 
 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
๑.๑จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เฉพาะ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๕๐ โครงการงบประมาณในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน

จ านวนงบประมาณท้ังสิ้น   ๕๗,๓๒๗,๒๔๑.- บาท 
๑.๒จ านวนโครงการในแผนด าเนินงานและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๕๙ โครงการงบประมาณท้ังสิ้น  ๓๒,๔๓๘,๗๔๑ .- บาท 
๑.๓จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการจ านวน

งบประมาณท้ังสิ้น ๖,๒๕๕,๑๗๑.๒๔ .- บาท 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๒.๑จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน(๒๕๖๑– ๒๕๖๕) เฉพาะ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๕๐ โครงการด าเนินการจริง ๓๖ โครงการคิดเป็นร้อยละ  ๑๔.๔ 
จ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ งบประมาณ ๕๗,๓๒๗,๒๔๑.-  บาทด าเนินการจริง ๖,๒๕๕,๑๗๑.๒๔.- บาทคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๑ 
๒.๓จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนด าเนินงานและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒  มีทั้งสิ้น  ๒๕๐  โครงการด าเนินการจริง  ๓๖  โครงการคิดเป็นร้อยละ  ๑๔.๔ 
   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานมี  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนด าเนินงาน
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๒๕๐ โครงการงบประมาณ 

๕๗,๓๒๗,๒๔๑.- บาทโครงการที่ได้ด าเนินการ  ๓๖  โครงการ งบประมาณ ๖,๒๕๕,๑๗๑.๒๔ .- บาท คงเหลือ
งบประมาณ  .- บาท 
 
สรุป  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานให้ความส าคัญกับโครงการในส่วนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน มากเป็นอันดับ ๑ รองลงมา เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเป็นอันดับ 
๒ 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

- แบบรายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ประเด็นการประชุม 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิ่น   

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
 

ปัญหาและอุปสรรคใ์นการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานโดยสรุปได้ดังนี้ 
 
๑.  จ านวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เฉพาะปีงบประมาณ๒๕๖๒มีจ านวนมาก ซึ่งจากรายงานการติดตามและประเมินผล พบว่ามีโครงการทั้งหมด  ๒๕๐  
โครงการ แต่สถานการณ์การเงินของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงลาน มีไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้เสนอเข้ามาใน
แผนพัฒนาสามปีได้ 

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น จะ
สังเกตได้ว่า ในการเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้านจะเสนอโครงการเฉพาะในส่วนโครงการพัฒนาด้าน
โครงสร้าง เช่น ถนน น้ าประปา ไฟฟ้า ฯลฯ แต่จะไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านอ่ืนเลย 

๓.  ประชาชนยังไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอขอเข้ามาในแผนพัฒนาสามปี  
ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่ค านึงถึงศักยภาพของอบต. ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ครบ
ทุกโครงการได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  เพศ  (    )  ชาย   (    )  หญิง 
 
๒.  อายุ  (    )  ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (    )  ๒๐ – ๓๐ ปี  (    )  ๓๑ – ๔๐ ปี 
  (    )  ๔๑ – ๕๐  ปี  (    )  มากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป 
 
๓.  การศึกษา (    )  ประถมศึกษา  (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  (    )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (    )  ปริญญาตรี   (    )  สูงกว่าปริญญาตรี 
 
๔.  อาชีพ (    )  รับราชการ   (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (    )  ค้าขาย/ท าธุรกิจ 
  (     )  รับจ้าง   (     )  เกษตรกร     (     )  นักเรียน/นักศึกษา 

 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

 



 
 

 
ส่วนที ่๓ ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑๐. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๑๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๑๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม  
๑๓. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๑๔. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๑๕. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๑๖. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๑๗. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๑๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 

ประเด็น 
 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

เรื่อง   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
.......................................................... 

 
  ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน รายงานผลพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่า ๓๐  วัน 
 
  ในการนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ได้
รายงานผลพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานจึงประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่   ๑๐   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

(นายอุทัยเทพ  พรรคพล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 
 



 
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน (โทร.๐๔๓ – ๖๒๔๑๓๗) 
ที ่รอ.๗๒๓๐๑/                 วันที่   ๔   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
....................................................................................................................................................................................... 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 

 

  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
ลาน ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

 

 บัดนี้ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้นได้บรรลุ
วัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๒
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      (นายสมมาศ  สิทธิรมย์) 
    ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
        รับทราบ 
 
 
       (นายอุทัยเทพ  พรรคพล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 
 
  เห็นควรด าเนินการต่อไป 
 

  ไม่เห็นด้วย 



 
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน (โทร.๐๔๓ – ๖๒๔๑๓๗) 
ที ่รอ.๗๒๓๐๑/                    วันที่   ๖   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 

 

  ด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ให้คณะผู้บริหาร ทราบนั้น 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน จึงขอความอนุเคราะห์ให้
ท่านได้น าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
ทราบในคราวต่อไป 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
              (นายอุทัยเทพ  พรรคพล) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
            รับทราบ 
 

 
     (นายสมมาศ  สิทธิรมย์) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 
เห็นควรน าเข้าแจ้งที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
 

  ไม่เห็นควรแจ้งที่ประชุมสภาฯ ทราบ 



 
 

 
 
ที่ รอ ๗๑๕๐๑/ว         ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  

                                                                                     หมู่ที่ ๔ ต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด                                                              

                                                                                     จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๐๐๐      

                                                                                                           

                 ๑๐ พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

เรียน คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน   ๑  ชุด 
 
  ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 
๒๕๖๒ ให้ทราบนั้น 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานจึงขอ
มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ได้น าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ น าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง และในส่วนที่ดีอยู่แล้ว ขอให้
พัฒนาให้ดียิ่งๆข้ึนไป เพ่ือพัฒนาต าบลดงลาน ให้เจริญ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                             (นายอุทัยเทพ   พรรคพล) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 
ส านักปลัด  โทร. ๐๔๓-๖๒๔๑๓๗,๐๔๓-๖๒๔๑๔๒ 



 
 

 
 

 
 
 
ที่ รอ ๗๑๕๐๑/ว  ๐๑๑                           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
                                                                                     หมู่ที่  ๔  บ้านดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                     จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๐๐๐ 
                                                                   
                 ๑๐ พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
 ๒๕๖๒ 
 

เรียน ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลดงลาน ทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศผลการติดตามฯ    จ านวน   ๑  ฉบับ 
         ๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน  ๑  ชุด 
 
  ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน จึงขอส่งประกาศฯและผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 

                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายอุทัยเทพ   พรรคพล) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ส านักปลัด   โทร. ๐๔๓-๖๒๔๑๓๗,๐๔๓-๖๒๔๑๔๒ 



 
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
การพิจารณาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ 
 
 

   (ลงชื่อ)............................................................. ..... 
    ( นายสมมาศ  สิทธิรมย์ ) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

การพิจารณาของผู้บริหาร 
 

  เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................  
(นายอุทัยเทพ   พรรคพล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 
 
 
 

ประกาศใช้  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 



 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันที่   ๒๑ ตุลาคม   ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
----------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่      ชื่อ – สกุล                                        ต าแหน่ง 
    ๑.    นายสมมาศ   สิทธิรมย์                            ประธานสภาฯ                  ประธานกรรมการ 
    ๒.    นายปัญจา   บุญญานุเคราะห์                    ส.อบต.หมู่ที่  ๒                 กรรมการ   
    ๓.              นางดาวรุ่ง   ผ่องศาลา                             ประชาคม                       กรรมการ 
    ๔.              นายหนูไกร   ปาริโชติ                             รองนายก อบต.               กรรมการ  
    ๕.              นายประพิศ  สังฆะมณี                            รองนายก อบต.                 กรรมการ 
    ๖.              นายประวัติ   โคตะยันต์                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
    ๗.              นายคมวิทย์   บุญวิเศษ                           ปลัด อบต.                        กรรมการ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
      ล าดับที่      ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 

๑.  นายอุทัยเทพ    พรรคพล  นายก อบต.ดงลาน 
๒.   นายหนูไกร  ปาริโชติ   รองนายก อบต.ดงลาน 
๓.  นายประพิศ    สังฆะมณี  รองนายก อบต.ดงลาน 
๔.  นายคมวิทย์  บุญวิเศษ  ปลัด อบต.ดงลาน 
๕.  นายพรชัย  ช่างยันต์   หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
๗.  นางสาวจันทร์สุดา จันทร์เสถียร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 
๘.  นางสาวสุวดี  กิจมานะ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 

   
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 



 
 

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายสมมาศ   สิทธิรมย์  ประธานที่ประชุม   กล่าวเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมมาศ   สิทธิรมย์    วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ดงลาน ประธาน
   ประจ าปี ๒๕๖๒   การประชุมในวันนี้ผมอยากให้คณะกรรมการทุกท่านเสนอความคิดเห็น 

เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้ทราบทิศทางการบริหารงาน อบต. เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาต าบล
 ดงลานของเราต่อไป ซึ่งก็เป็นผู้บริหารชุดใหม่ไฟแรงที่เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลานของเราให้เจริญก้าวหน้านะครับ ส่วนรายละเอียดการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา  ผมจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนดงลานชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด
ประชุมในวันนี้เชิญท่านปลัดครับ 

นายคมวิทย์  บุญวิเศษ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา อบต.ดงลาน ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานที ่ ๕๑ / ๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ นั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 
นายคมวิทย์  บุญวิเศษ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– 
             ๒๕๖๕) เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕) เฉพาะในปี ๒๕๖๒  รวม  ๒๕๐  โครงการ  
งบประมาณ ๕๗,๓๒๗,๒๔๑บาท  มีโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๑๕๙ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๓๒,๔๓๘,๗๔๑ 



 
 

บาท  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน มีการใช้จ่ายงบประมาณใน
การด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยมีโครงการที่ได้ด าเนินการรวม  ๓๖ 
โครงการ จ านวนเงิน ๖,๒๕๕,๑๗๑.๒๔ บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการที่ได้ด าเนนิการ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑๗๖ ๔๑,๖๓๖,๗๔๑ ๑๔๔ ๓๐,๔๔๖,๗๔๑ ๓๓ ๕,๔๙๑,๕๘๒.๓๕ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

๘ ๓๗๔,๐๐๐ ๓ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๓ ๘๗๕,๘๐๐ ๑ ๔๗๒,๕๘๘.๘๙ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

๖ ๗๓๐,๐๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณสุข 

๓๗ ๑๑,๙๒๖,๕๐๐ ๘ ๗๔๖,๒๐๐ ๒ ๒๙๑,๐๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
การเมืองการปกครอง 

๑๓ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

รวม ๒๕๐ ๕๗,๓๒๗,๒๔๑ ๑๕๙ ๓๒,๔๓๘,๗๔๑ ๓๖ ๖,๒๕๕,๑๗๑.๒๔ 

 
สรุปได้ดังนี้   
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕) ( เฉพาะปี ๒๕๖๒ )  มีจ านวน ๒๕๐  โครงการ 
 



 
 

โครงการที่น าไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ มีจ านวน  ๑๕๙  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   ๓๘.๔๔ 

โครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีจ านวน  ๓๖  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๐๖ 
 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
๑.๑จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เฉพาะ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๕๐ โครงการงบประมาณในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน
จ านวนงบประมาณท้ังสิ้น ๕๗,๓๒๗,๒๔๑. -  บาท 

๑.๒จ านวนโครงการในแผนด าเนินงานและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒  มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๕๙  โครงการงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๔๓๘,๗๔๑.- บาท 

๑.๓จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รวมทั้งสิ้น  ๓๖  โครงการจ านวน
งบประมาณท้ังสิ้น  ๖,๒๕๕,๑๗๑.๒๔. - บาท 

 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๒.๑จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เฉพาะ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๕๐ โครงการด าเนินการจริง ๓๖  โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ 

๒.๒จ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เฉพาะปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๕๗,๓๒๗,๒๔๑. – บาทด าเนินการจริง  ๖,๒๕๕,๑๗๑.๒๔. – บาทคิด
เป็นร้อยละ  ๑๐.๙ 

๒.๓จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนด าเนินงานและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๒  มีทั้งสิ้น  ๑๕๙   โครงการด าเนินการจริง  ๓๖  โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๔ 
จึงน าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓เรื่องการเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.๒๕๕๘– ๒๕๖๐) 
นายคมวิทย์  บุญวิเศษ จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีกรรมการท่านใดจะ 

เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือไม่อย่างไร  



 
 

นายอุทัยเทพ  พรรคพล กระผมอยากให้กรรมการทุกท่านเสนอแนวความคิดเพ่ือผู้บริหารจะได้น าไปเป็นแนวทาง
นายก อบต.ดงลาน       ในการบริหารงานในปีงบประมาณหน้า  
 

นายสมมาศ  สิทธิรมย์ ผมขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ผมอยากให้แจ้งก าหนดการด าเนินโครงการต่อคณะกรรมการติดตามทราบทุก
โครงการเพื่อคณะกรรมการจะได้ออกติดตามดูว่าโครงการไหน ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ส่วน
เรื่องการใช้งบกลางอยากให้ผู้บริหารพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ   ถ้า
เป็นไปได้อยากให้แจ้งคณะกรรมการระหว่างด าเนินการด้วย  จะได้ติดตามการด าเนินการว่า
เป็นโครงการที่จ าเป็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพียงใด   

นายคมวิทย์  บุญวิเศษ  จากการด าเนินการทั้ง๖ยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่าจะมีการด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๖  
ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหารมากที่สุด ก็เนื่องจากเราใช้งบประมาณในการจัดตั้ง
การแพทย์ฉุกเฉินรถกู้ชีพกู้ภัยประจ าต าบลดงลานเพ่ือบริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลดงลาน 
รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งในแต่ละปีจะมี
โครงการไม่ต่ ากว่าบ้านละ ๑โครงการ  บางหมู่บ้านก็ ๒โครงการ  รวมงบกลางด้วย ถือว่าปีนี้
เราได้รับงบประมาณจัดสรรเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหลายโครงการประมาณ ๑๐ ล้าน
บาท ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราได้งบประมาณมาพัฒนาต าบลดงลานของเรา  ส่วนงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านการศึกษางบประมาณที่ด าเนินการไป ส่วนมากจะเป็นเรื่องผู้สูงอายุ  อาหาร
กลางวัน  และนมโรงเรียน  ซึ่งเป็นด้านการพัฒนาคนและสังคม  เนื่องจาก งบประมาณเรามี
จ ากัดแต่ต้องดูแลทั้ง ๑๔ หมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลดงลานของเรา 

นายประว้ติ  โคตะยันต์ ส าหรับโครงการที่กระจายออกไปจะเห็นว่ามีหลายโครงการ  แต่ผมอยากจะให้เรามา 
คิดหาวิธีการแก้ไขอย่างไรไม่ให้ห้างร้านเอาเปรียบประชาชน  จะร่วมมือกันตรวจสอบ
อย่างไรเพราะเราจะไปวัดดูหินคลุกก็คงไม่ได้  เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทราบว่าห้างร้าน
นั้นมีการด าเนินการตามแบบแปลนหรือไม่  เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณของเรา  
ผมอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรับผิดชอบ  ร่วมกันตรวจสอบ  ปกป้องผลประโยชน์ให้มาก
ที่สุด 

นายคมวิทย์  บุญวิเศษ ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่างบประมาณก็เป็นเงินภาษีของประชาชน  แต่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ 
ว่าการด าเนินการทุกโครงการเรามีคณะกรรมการตรวจสอบอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
จากหน่วยงานไหน  งบประมาณไหน  เราก็ตรวจสอบ  แต่ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นด าเนินการ 
ผมก็อยากจะฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยดูแลตรวจสอบให้ด้วย  อยากให้ช่วยดูแลงบประมาณ
ของเราเพราะที่ผ่านมาถ้าเป็นหน่วยงานอื่นด าเนินการก็จะไม่มีใครกล้าพูด    

 
นายสมมาศ  สิทธิรมย์ การติดตามประเมินผลเราติดตามว่าดีหรือไม่ดี อย่างไร  แต่การตรวจสอบผมว่าน่าจะให้ 



 
 

ผู้บริหารเป็นผู้ตรวจสอบ  หนา้ที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่
เพียงแค่ติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อด าเนินการต่อไปแค่นั้น  
เราจะท าเกินหน้าที่ไม่ได้   

นางดาวรุ่ง  ผ่องศาลา ดิฉันขอเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาแหล่งน้ า คิดว่ายังมีน้อย ต าบลเรามีปัญหาน้ า 
ภัยแล้งทุกปี และก็การขยายแนวเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรด้วยค่ะ อยากให้เพ่ิมงบประมาณ
ด าเนินการด้านนี้ด้วยค่ะ 

นายก อบต.ดงลาน ขอบคุณทุกท่านที่เสนอความคิดเห็น  เรื่องของยุทธศาสตร์ที่  ๑การพัฒนาแหล่งน้ า 
ปีงบประมาณหน้า เราก็ประสานไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่นส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  ก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ า  ส่วนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเราก็มี  
โครงการอบต.ดงลานช่วยภัยแล้งโดยการล าเลียงน้ าแจกจ่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ขาด
แคลนน้ าอุปโภค – บริโภคโดยสามารถยื่นค าร้องขอรับบริการน้ าอุปโภค – บริโภคได้ที่งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะในส่วนการขยายแนวเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรก็จะ
พิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณต่อไปนะคะ 

นายปัญจา บุญญานุเคราะห์ การด าเนินการทั้ง  ๗ ยุทธศาสตร์ก็เป็นที่น่าพอใจ  แต่อยากให้เพิ่มด้านเศรษฐกิจ
และอยากให้ท าอย่างต่อเนื่อง  ด้านพัฒนาเกษตรก็ยังน้อยอยู่ เช่นโครงการสนับสนุนกลุ่มปุ๋ย
และสนับสนุนพันธุ์ข้าว  ด้านทรัพยากรธรรมชาติก็ยังน้อยอยู่อยากให้เพ่ิมโครงการ ส่วนด้าน
อ่ืนๆ ดีแล้วก็อยากให้ท าอย่างต่อเนื่อง 

นายประวัติ  โคตะยันต์ อยากฝากให้ทาง อบต.ช่วยเพิ่มโครงการพัฒนาศักยภาพของเกษตรหมู่บ้าน  เช่นหาก 
มีการประชุมอยากให้มีเบี้ยประชุม อยากให้เกษตรหมู่บ้านของเราเข้มแข็งขึ้น ส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อยากให้มีการบูรณะที่สาธารณะ  แหล่งน้ าสาธารณะ  ทั้งต าบล 

นายสมมาศ  สิทธิรมย์ ผมอยากฝากเรื่องเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มท่ี อบต.อุดหนุนไป อยากให้ติดตามการ
ด าเนินการของกลุ่มว่ากลุ่มได้มีการด าเนินการจริงหรือไม่  ถ้าหมู่บ้านไหนไม่ด าเนินการก็
อยากจะให้โอกาสหมู่บ้านอ่ืนแทน  แต่เราไม่ได้ตัดงบประมาณไปเลยถ้ากลุ่มไหนกลับมา
ด าเนินการอีกก็ตั้งงบประมาณอุดหนุนในปีต่อไป   

นายคมวิทย์  บุญวิเศษ ในเรื่องเศรษฐกิจทางคณะกรรมการของเราก็บรรจุเข้าไว้ในแผนทุกปี   และอยากฝากให้ผู้น า
   หมู่บ้าน เสนอโครงการเข้ามาเพราะถ้าไม่ส่งโครงการมาเราก็อุดหนุนไม่ได้   
นายคมวิทย์  บุญวิเศษ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  

หากไม่มีกระผมขอสรุปความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑– ๒๕๖๕) ได้ดังนี้ 
 
๑.  การด าเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จะต้องแจ้งก าหนดการด าเนินโครงการ
ต่อคณะกรรมการติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทราบทุกโครงการเพ่ือ



 
 

คณะกรรมการจะได้ออกติดตามและประเมินผล  เรื่องการใช้งบกลางต้องพิจารณาจากความ
เดือดร้อนของประชาชนจริงๆ   ถ้าเป็นไปได้อยากให้แจ้งคณะกรรมการระหว่างด าเนินการ
ด้วย  จะได้ติดตามการด าเนินการว่าเป็นโครงการที่จ าเป็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเพียงใด   
๒.  เสนอให้มีวิธีการแก้ไขให้มีการตรวจสอบการด าเนินโครงการว่าตรงตามรายละเอียดแบบ
แปลนหรือไม่  ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบโครงการ  เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดของทาง
ราชการ 
๓. ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า และขยายแนวเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  
อยากให้เพ่ิมความส าคัญให้มากกว่านี้  เพราะต าบลดงลาน มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง 
๔.  ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็น
ควรเพิ่มโครงการให้มากกว่านี้  เช่น จัดให้มีการบูรณะที่สาธารณะ  และแหล่งน้ าสาธารณะ
ทั้งต าบล 
๕.  เรื่องการตรวจสอบโครงการ ควรให้มีคณะกรรมการตรวจสอบต่างหาก  ส่วน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้มีหน้าที่เพียงแค่ติดตามและประเมินผล   
และเสนอความเห็น  ต่อผู้บริหารเพื่อด าเนินการต่อไป  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕การก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
นายคมวิทย์  บุญวิเศษ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลานเป็นไป

อย่างประสิทธิภาพ  จึงขอให้คณะกรรมการเสนอแนวทาง และวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕)ว่าจะก าหนดอย่างไร 

นายสมมาศ  สิทธิรมย์ เสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรมีส่วนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบโครงการโดยการก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ส่วนวิธีการควรท าแบบสอบถาม ในลักษณะประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานหรือแยกเป็นยุทธศาสตร์ก็ได้ โดยเราจะสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จากทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน  และเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลปีละ ๑
ครั้ง  ขอเลื่อนการติดตามเร็วขึ้นมาเป็นเดือนพฤศจิกายน  เนื่องจาก สมัยประชุมสภาจะ
ก าหนดการประชุมห้วงวันที่ ๑ -  ๑๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ซึ่งตามระเบียบฯ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  เพ่ือให้นายก



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลานต่อไป 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่นายสมมาศ  สิทธิรมย์ เสนอ 
 
นายประวัติ  โคตะยันต์ ผมขอเสนอห้วงระยะเวลาด าเนินการออกตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่

ด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ระหว่างวันที ่๒๗ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
นายคมวิทย์  บุญวิเศษ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอความเห็นหรือห้วงระยะเวลาอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่ามติ

ที่ประชุมเห็นชอบห้วงระยะเวลาด าเนินการออกตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่
ด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที ่๒๗ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน หรือแยกเป็น
ยุทธศาสตร์ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน แล้วรายงานผลจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบ
ทั่วกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
นายสมมาศ  สิทธิรมย์ วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมใน

วันนี้ขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 

                      (ลงชื่อ)     บุษราคัมภ์  บุญวิเศษ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  (นางบุษราคัมภ์  บุญวิเศษ) 

                เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

                       (ลงชื่อ)        สมมาศ  สิทธิรมย์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นาย สมมาศ  สิทธิรมย์    ) 

    ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                         
 


