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ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือให้ผู้บริหารได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
--------------------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย                       
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล                
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล    หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล สภาพพ้ืนที่และ            
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล วังดาล 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ                        
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงกา ร                   
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลวังดาล  
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล                        
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  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 และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
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  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล                  
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล 
การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร                
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก           
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและ ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้             
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน                   
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล   เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ดาล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป               
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ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล วังดาลและ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools                  
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ใน
การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้ า ง เครื่ อ งการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น ได้ แก่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)                  
แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน                    
แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวังดาล 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 
อบต.วังดาล 

ธันวาคม 

คณะกรรมกา
รติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวังดาล 

สภาองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวังดาล 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวังดาล 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลวังดาล ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี  และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา  
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  เสนอสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ               
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาลมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อ เนื่องจากปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ                    
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล              
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
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    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record)                 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ดาลมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชา
ชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลวังดาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
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  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ          
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาลเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลวังดาล  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี และแผนชุมชนต าบล  

  1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 
“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้ยั่งยืน” 

 
     1.2  ยุทธศาสตร์   

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  5  ด้าน  ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน และระบบระบายน้ า 
  2. ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  3. การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายที่เอ้ือต่อการเกษตร 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
  1. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. การส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยการผลิตและการจัดตั้งกลุ่มทางการเกษตร 
  3. การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  
  4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
  1. การส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และด้อย
โอกาส 
  2. การส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  
  3. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา   เพ่ือ
สร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 
  4. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น  
  5. การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา 
  6. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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  7. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 
  8. การส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความงบภายในต าบล 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  1. การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
  2. การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2. การส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
  3. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

1.3  เป้าประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 
  1. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีมาตรฐานและ
ให้ความสะดวกและรวดเร็ว 
  2. ประชาชนมีศักยภาพ มีการพัฒนา มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
  3. การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได้จาก
อุตสาหกรรม  
  4. เด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ และด้อยโอกาส มีบทบาทและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ประชาชนทุกเพศวัยได้รับการส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ มีความรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของท้องถิ่นและทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
  5. ส่งเสริมระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของประชาชน การป้องกันโรคและ
ควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสร้างชุมชนที่น่าอยู่ 

6. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  การจัดการมลพิษ             
การจัดการขยะและของเสียอันตราย ท าให้หมู่บ้านหน้าอยู่ 

7. การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ท้องถิ่นมีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได ้
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 1.4 ตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
      การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    1.จ านวนถนน ระบบระบายน้ า ประปา  ไฟฟ้า  ไฟฟ้าแสงสว่าง 
สาธารณะ เสียงตามสาย และศาลาประชาคมได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
    2.จ านวนสระน้ า คลอง และอ่างเก็บน้ า ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
     การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 

    1. ประชาชนมีเศรษฐกิจชุมชนทีค่วามเข้มแข็ง มีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
    2. มีปัจจัยการผลิตและมีการจัดตั้งกลุ่มทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
    3. มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ในเขตต าบลวังดาลเพิ่มขึ้น 
    4. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
     การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการ
กีฬา 

    1. ร้อยละ/จ านวน ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
และด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    2. ร้อยละ/จ านวนของประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ การ
สงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ยากไร้อย่างทั่วถึง 
    3. เด็กอายุ 2 – 5 ปี ในพื้นที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนภาคบังคับและได้รับการพัฒนาศักยภาพครบทั้ง 4 ด้าน 
ร้อยละ 80 
    4. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น  
    5. ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสาน 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตที่
ดีและมีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    7. จ านวน/ร้อยละของการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
    การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

   1. ร้อยละของประชาชน/หมู่บ้านมีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
   2. การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
    การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

   1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม/จ านวนหมู่บ้านมีส่วนร่วมการบริหารและ
การบริการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
   2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรท้องถิ่น มีส่วนร่วมการบริหารและ
การบริการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
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1.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้ าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ประชาชนได้รับ
บ ริ ก า ร ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการ ท่ีมี
มาตรฐานและให้
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

 
 
 

1.จ านวนถนน ระบบระบาย
น้ า ประปา  ไฟฟ้า  ไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ เสียงตามสาย 
แ ล ะ ศ า ล า ป ร ะ ช า ค ม ไ ด้
มาตรฐานและ เพีย งพอต่อ
ความต้องการของประชาชน
เพิ่มขึ้น 

      

2.จ านวนสระน้ า คลอง และ
อ่ า ง เ ก็ บ น้ า  ไ ด้ ม าต ร ฐ า น
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น  

      

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ก า ร เ ก ษ ต ร 
อุตสาหกรรมและ
การท่องเท่ียว 

1 .  ป ร ะ ช า ช น มี
ศั ก ย ภ า พ  มี ก า ร
พั ฒ น า  มี ร า ย ไ ด้
เพี ย งพอสามารถ
พึ่ งตนเองได้  ตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง  
2 .  ก า ร พั ฒ น า
ป รั บ ป รุ ง แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
ประชาชนมีรายได้
จากอุตสาหกรรม  

1. ประชาชนมเีศรษฐกิจชุมชน
ท่ีความเข้มแข็ง มีศักยภาพใน
การพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      

2. มีปัจจัยการผลิตและมีการ
จัดตั้ ง กลุ่ มทางการ เกษตร
เพิ่มขึ้น 

      

3 .  มี ก า ร ล ง ทุ น ด้ า น
อุตสาหกรรม ในเขตต าบลวัง
ดาลเพ่ิมขึ้น 

      

4. จ านวนแหล่ง ท่องเ ท่ียว
เพิ่มขึ้น 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้ าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
สาธารณสุขและ
การกีฬา 
 
 

1. เด็ก เยาวชนสตรี 
ผู้สู งอายุ   ผู้พิการ 
และด้อยโอกาส มี
บ ท บ า ท แ ล ะ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
ประชาชนทุกเพศ
วัยได้รับการส่งเสริม
การศึกษาทุกระบบ 
มีความรู้  อ นุรักษ์
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ขนบธรรมเนียมและ
ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ท ะ นุ บ า รุ ง
พระพุทธศาสนา 
 

1. ร้อยละ/จ านวน ของเด็ก 
เยาวชน สตรี  ผู้ สู งอายุ   ผู้
พิ ก า ร  และด้ อย โ อกาส  มี
คุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น 

      

2 .  ร้ อ ย ล ะ / จ า น ว น ข อ ง
ประชาชนท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ 
การสง เคราะห์และพัฒนา
ศักยภาพ ผู้สู งอายุ  ผู้พิการ 
ผู้ป่ วย เอดส์  ผู้ ยากไร้อย่ า ง
ท่ัวถึง 

      

3. เด็กอายุ 2 – 5 ปี ในพื้นท่ี
ได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับและ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพครบ
ท้ัง 4 ด้าน ร้อยละ 80 

      

4 .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ
ประเพณีของท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ปี 

 2. ส่งเสริมระบบการ
ให้บริการสาธารณสุข 
สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน การ
ป้ อ ง กั น โ ร ค แ ล ะ
ค ว บ คุ ม โ ร ค  ก า ร
พั ฒ น า ร ะ บ บ
สุขาภิบาล กิจกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ
กีฬา ลานกีฬาชุมชน 
การจั ดการแข่ ง ขั น
กีฬาและนันทนาการ 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การ
สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ 
รวมท้ังสร้างชุมชนท่ี
น่าอยู่ 

5. ร้อยละของประชาชนท่ีมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และ
สื บ ส า น  ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      

  6. ร้อยละของประชาชนท่ี
ได้รับการส่ง เสริมสุขภาพ
กาย 
และจิตท่ีดีและมีส่วนรวมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

      

7. จ านวน/ร้อยละของการ
ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน การ
จั ดก ารแข่ ง ขั นกี ฬาและ
นันทนาการ 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ป่าไม้ ป่าไม้ ท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ยั่งยืน การจัดการ
มลพิษ การจัดการ
ขยะและของเสีย
อันตราย ท าให้
หมู่บ้านหน้าอยู่ 

1. ร้อยละของประชาชน/
หมู่บ้านมีส่วน ร่วมในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

      

2. การส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการมลพิษ การ
จัดการขยะและของเสีย
อันตราย 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

1. การบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรท้องถิ่นมี
สมรรถนะ มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม/
จ านวนหมู่บ้านมีส่วนร่วม
การบริหารและการบริการ
ตามหลักการบริหารจัดการ
ท่ีดี 

      

2. ร้อยละของจ านวน
บุคลากรท้องถิ่น มีส่วนร่วม
การบริหารและการบริการ
ตามหลักการบริหารจัดการ
ท่ีดี 
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1.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.2 พัฒนาการคมนาคม ถนน สะพาน ระบบระบายน้ า 
1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.4 การขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง และการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
1.5 การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
   2.1 ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   2.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว  
2.4 ส่งเสริมการพัฒนาการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
   3.1 ส่งเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พ่ึงพา
ตนเองได ้

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.3 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

   3.4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

3.5 ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกก าลังกาย 
3.7 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.8 การส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความงบภายในต าบล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
5.3 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
 

1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เป็นการก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์จ านวน 
7 ยุทธศาสตร์ และ 19 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1. ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน และระบบ                 
ระบายน้ า 
   2. ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
   3. การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายที่เอ้ือต่อการเกษตร 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
   1. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. การส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยการผลิตและการจัดตั้งกลุ่มทางการเกษตร 
   3. การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  
   4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
   1. การส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และด้อยโอกาส 
   2. การส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
   3. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการ
ศึกษา   เพ่ือสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 
   4. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
ท้องถิ่น  
   5. การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา 
   6. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   7. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   1. การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืน 
   2. การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
   1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดอีย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. การส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  



17 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562     
 

   3. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

          1.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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1.9 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนา

ท้องถิ่น ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจ/ออกพ้ืนที่ข้อมูลความ
จ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านของต าบลวังดาลมาวิเคราะห์และ
สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้ 

 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านการศึกษา 1.บุคลากรส่วนการศึกษาและทางการศึกษาไม่เพียงพอ 
2. ด้านเศรษฐกิจ 1.ความยากจน ค่าครองชีพทีสู่งขึ้น 

2.การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าท าให้รายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย 
4.ขาดการรวมกลุ่มของการเกษตรกรที่ชัดเจน 
5.ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
6.พ้ืนที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยน้ าท่วม ภัยแล้ง แหล่งน้ าธรรมชาติที่มี
อยู่ไม่สามารถส่งไปทั่วถึงพ้ืนที่ทางการเกษตร 
7.เส้นทางการขนส่งบางเส้นทางช ารุด เสียหาย และบางพ้ืนที่ที่มีท าการเกษตร
ถนนไม่ดีพอ 

3. ด้านสังคมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ครอบครัว ชุมชนไม่เข้มแข็งพอ /สาเหตุการมีลูกก่อนวัยอันควร ไม่เข้าใจระบบ
การบริหารจัดการการรวมกลุ่มหรือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
2.น้ าเสีย ที่มีผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนด้านสุขภาพและความ
เป็นอยู่ทางสัมมาชีพที่ปกติ สาเหตุจากผู้ประกอบการภายในพ้ืนที่ต าบลวังดาล 
ปล่อยหรือท าให้น้ าที่เสียจากการประกอบการรั่วไหลหรือซึมออกมาภายนอกไหล
เข้าสู่แหล่งเก็บน้ าเพื่อผลิตประปา และเพ่ือการอุปโภคและการเกษตร  
3. แหล่งน้ าธรรมชาติบางแห่งก าลังจะช ารุด ท าให้บ้านเรือนหรือพ้ืนที่ทาง
การเกษตรหรือที่ท ามาหากินเสียหาย /สาเหตุจากการลักลอบขุดทรายจากแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 
4.วัชพืชเกิดขึ้นทุกปีกับแหล่งน้ าธรรมชาติที่เป็นแหล่งเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรและ
การอุปโภคบริโภค 
5.สภาพคลองหรือแหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขินทุกปี 
6.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษยังไม่เรียบร้อยชัดเจน 

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือ
บริการสาธารณะ 

1.ถนนภายในต าบลวังดาลยังไม่เพียงพอทั่ วถึง ช ารุดเสียหาย  สาเหตุขาด
งบประมาณท่ีเพียงพอ 
2.ไฟฟ้ายังไม่เพียงพอต่อการใช้สอยของประชาชน สาเหตุขาดงบประมาณไม่
เพียงพอ 
3.น้ าส าหรับอุปโภค บริโภคยังไม่สะอาดมาตรฐาน และประปายังไม่ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน /สาเหตุขาดงบประมาณในการท าระบบประปาที่ได้ระดับมาตรฐานและ
การขยายเขตระบบประปา 
4.ระบบเสียงตามสายไม่น ามาใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์แพร่ข่าวสารถึงประชาชน 
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3.10 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

 

1) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
2.องค์กรมีความพร้อมในการด า เนินงานด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

1.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท.ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
2.ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนส่วนมากไม่น าหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมมาใช้กับชีวิตประจ าวันอย่าง
จริงจัง 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ให้ความส าคัญ 
2. รัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี 12 ปี 

1. บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
การเรียนการสอน และวัสดุทางการศึกษาที่ช่วยเสริม
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3. ผู้ปกครองส่วนมากมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียง 
4. ขาดความต่อเนื่องในการส่ ง เสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของเด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
5. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.ภายในที่ท าการ อบต. พนักงานส่วนต าบลมีการโอน/ย้ายบ่อย และไม่เพียงพอ
ต่อพันธกิจของ อปท.ที่มากมาย ประกอบกับหัวหน้าส่วนภายในต้องออกราชการ
ถึงสองคน ผลการปฏิบัติงานบางต าแหน่งหรือบางหน้าที่ขาดความต่อเนื่องไม่
ชัดเจน/ไม่ถูกต้องยังไม่มาตรฐานเพียงพอ /สาเหตุจาก ขาดการควบคุมการ
บริหารจัดการที่ดีที่ถูกต้องชัดเจนตามมาตรฐาน ยังไม่เข้าใจเข้าถึงพันธกิจหลัก
ของ อปท.ว่ามีอะไรบ้าง และต้องด าเนินการอย่างไร แค่ไหน ตลอดทั้งไม่น าหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม มาใช้อย่างจริงจัง  
2. ภายนอกที่ท าการ อบต. การประสานงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ต าบล
วังดาลยังไม่ทั่วถึงชัดเจน /สาเหตุ จากการบริหารจัดการภายในข้างต้น 
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2) ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญ
ก าหนดเป็นนโยบาย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
2. ผู้บริหาร อบต.วังดาล วางรากฐานเศรษฐกิจคือ
เน้นด าเนินการด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ 
ถนน น้ า  ไฟฟ้า ให้มั่นคงทั่ วถึ งทุกหมู่บ้ านและ
เชื่อมโยงถนนสายส าคัญที่เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
สายเศรษฐกิจ เช่น สาย 304 เป็นต้น ตลอดทั้งให้
ความส าคัญกับผู้ประกอบการภายในพ้ืนที่ 

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ 
2.ผู้ น าชุมชน ประชาชนขาดความเข้ า ใจการท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. ขาดความร่วมมือที่ดีจากผู้ประกอบการบางแห่ง
ภายในพ้ืนที่ 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
2. การเกษตรเป็นการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
3. การคมนาคมภาพรวมสะดวกเชื่อมโยงถึงกันตั้งแต่
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

1. ค่าครองชีพสูงขึ้น 
2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แต่ต้นทุนการผลิต
สูง 
4. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
5. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 

 

3) ด้านสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. มีงบประมาณในการด าเนินการ 
4. นโยบายรัฐบาล กระทรวงส าคัญที่เกี่ยวข้องให้
ความส าคัญสนับสนุน อาทิ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ฯลฯ 

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเข้าใจใน
การด าเนินโครงการหรือการน านโยบายของรัฐบาลหรือ
กระทรวง/จังหวัด มาแปรรูปปฏิบัติให้เกิดผลจริงเป็น
รูปธรรม 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. กีฬา  : รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
2. ยาเสพติด : รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมีแหล่งบ าบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 
3. สังคมสังเคราะห์ : นโยบายกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : ในต าบลมี
สายตรวจต าบล และอปพร. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.คอยดูแลความปลอดภัย 
5. สาธารณสุข : รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล, มี
อาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน,  

1. กีฬา : -ขาดพ้ืนที่สาธารณะในการเล่นกีฬา, ขาด
อุปกรณ์การเล่นกีฬา การออกก าลังกาย, ขาดผู้มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านในการให้ค าแนะน าอย่างถูกวิธี 
2. ยาเสพติด : มีการลักลอบการผลิต จ าหน่าย, สถาบัน
ครอบครัวยังไม่เข้มแข็ง, ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมใน
สังคมปัจจุบัน 
3. สังคมสงเคราะห์ : ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ, ไม่รู้สิทธิ
ของตัวเองในการขอรับความช่วยเหลือ, จ านวนผู้สูงอายุ
ที่เพ่ิมข้ึนในสังคม 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 

ประชาชนให้ความส าคัญด้านสาธารณสุขมากขึ้น 4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอและดูแลไม่ท่ัวถึง 
5. สาธารณสุข :มีโรคแปลกใหม่เกิดขึ้น, โรคติดต่อ  ตาม
ฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก 

 

4) ด้านบริการสาธารณะ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายอ าเภอ
ให้ความส าคัญ 

1. ถนนในต าบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
และท่ัวถึง 

 

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายอ าเภอ
ให้ความส าคัญ 
2. เป็นพ้ืนที่ราบ ลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ 

1. แม่น้ า ล าคลอง อ่างเก็บน้ ามีวัชพืช และน้ าเน่าเสีย 
2. ประชาชนและผู้ประกอบการบางแห่งขาดความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู

 

6) ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

1. มีระเบียบกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก 
และมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง บางเรื่องมีซ้ าซ้อน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสับสนไม่ชัดเจน และปฏิบัติงานยุ่งยากตาม
ไปด้วย 
2. พนักงานส่วนต าบลมีไม่เพียงพอต่อความเป็นจริง
ในทางปฏิบัติตามพันธกิจของ อปท.  และมีการโอน/ย้าย
บ่อยมาก  

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
1. เป็นนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ให้ความส าคัญ พร้อมวางรากฐานที่เล็งเห็นผลการ
ปฏิบัติที่ต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ 

1. พนักงานส่วนต าบล ผู้น าชุมชนไม่เข้าใจ ไม่เข้าถึง
แผนการพัฒนาท้องถิ่น กรอบอ านาจหน้าที่ และพันธกิจ
หลักของ อปท. ที่แท้จริง 
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1.11 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล นั้น  
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้าน สถานการณภ์าพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกีย่วข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปญัหา/ 

ความต้องการ 

พืน้ที่เปา้หมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว   
โน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พืน้ฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียง
และยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ท้ังหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๓) หมู่บ้ายขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นท่ีใน อบต. - มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุด
ตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยังเป็นถนน
ดิน ถนนลูกรัง และเป็นหลุม - 
บ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ 
อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมีไม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมท่ี
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นท่ีไม่มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ าเสียถูก
ก าจัดให้หมดด้วยวิธีการท่ี
ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภคอาหาร
ท่ีปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบางรายมีท่ี
อยู่อาศัยไม่ม่ันคงแข็งแรง 

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ีท่ี
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือซ่อมแซมท่ี
อยู่อาศัยให้ม่ังคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของประชากร
เพิ่มมากขึ้นท าให้เกิดการ
ขยายตัวของอาคารบ้านเรือนท า
ให้เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหา
จากการก่อสร้างอาคาร 
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบข่ายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว   
โน้มอนาคต 

 ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ าที่ยังไมส่ะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน น้ าท่ี
ไม่ได้คณุภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณในการศึกษาเล่า
เรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตามล าพัง 
และรับภาระในการดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับการ
ดูแลที่ด ี

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต
และทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ ๓๕ 
ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน  ๒๙๑ คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ขึ้น
ไปได้รับการตรวจสุขภาพทุก
คน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ จ านวน 
๓๐๐ คน ดื่มสุรา จ านวน ๑๗๑ 
คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่และ
เลิกดืม่สรุา 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผนใน
การด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานท่ี
ในการขายจ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูงขาด
แคลนการจา้งงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับ
ค่าครองชีพ มีการจ้างงาน
มากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี 
ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  จ านวน 
๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว   
โน้มอนาคต 

 ๗) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวในเขต 
อบต. และส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่มมาก
ขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดตั้งสญัญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้ผู้น า 
อปพร. ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และน้ าใต้
ดินเป็นน้ าเคม็หรือมรีสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง 
จัดหาแหล่งน้ าจากแหล่งอ่ืน
เพิ่มมากข้ึน   

2) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์เลี้ยง
ลดลง ประชาชนสามารถ
ก าจัดขยะและมลูสตัว์ได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

3) การเผาป่า ตอซังข้าว เกิด
มลพิษทางอากาศ 

- ประชาชน/ชุมชนใน
พื้นที่ อบต. 

- การเผาป่า ตอซังข้าวลดลง 
สภาพอากาศดีขึ้น 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี 
ประเพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 
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ส่วนที่ 3   

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังดาล  

20 19.74 
 

19.74 
 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.86 18.86 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 59.24 59.24 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 10 10.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลในเขตจังหวัด       10 10 10.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.37 9.37 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.87 4.87 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 5.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 97.84 97.84 
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1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

(3) 3 
 

15  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เ ช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ ง   ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 10  

1.3 ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพทางสั งคม เ ช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.87 9.35  

1.5 ข้อมูล เกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เ ช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 1.87 9.35  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เ ช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2) 2 10  

1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

(2) 2 10  
 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 10  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

(3) 3 15  

รวม 20 19.74 98.70  
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
 

1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

(5) 4.87 24.35  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.75 
 

13.75  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(3) 2.75 13.75  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

(3) 2.62 13.10  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น  การประดิ ษฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 15  

2.6 ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่        
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)     
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.87 14.35  

 รวม 20 18.86 94.30  

   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้มีการน าเสนอ
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังดาล สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประ เด็ นปัญหาการ พัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

(10) 10 16.66  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาลในเขตจังหวัด สอดคล้องและ
เชื่ อม โยงกับสภาพสั งคม เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ    และ 
Thailand 4.0 

(10) 10 16.66  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10) 9.37 15.61  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาลต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.87 8.11  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาลที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้ เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) 5 8.33  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 8.33  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่ องหนึ่งหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตัว ช้ีวัด ค่ า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลที่
มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) 5 8.33  
 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาลในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

(5) 5 8.33  

 รวม 60 59.24 98.69  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2562  
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.87 9.87 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.87 9.87 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.75 9.75 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.87 9.87 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 59.23 59.23 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.87  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.87  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.87  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.87  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.75  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 98.59 98.59 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมินผลแผน 

๑. การสรุป 
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(๑๐) 9.87 98.70  

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไร 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

(๑๐) 9.87 98.70  

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม ่ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ ์
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ   
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

(๑๐) 9.75 97.50  

๔. แผนงาน
และ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการ บูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ         
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 

(๑๐) 9.87 98.70  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
๕.โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๖๐    

๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
 
 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว ้ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(๕) 5 8.33  

๕.๒ ก าหนด 
วัตถุประสงค์
สอดคล้อง 
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค ์มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4.87 8.11  

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 4.87 8.11  

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน 
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 
 
 

4.87 8.11  

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอยา่งจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเหลื่อมล้ าทาง สังคม (๔) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 5 8.33  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง 
Thailand  4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่Value-Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น  
(๑) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสูส่ินค้าเชิง
นวัตกรรม  
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วนเทคโนโลย ี
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม  
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.87 8.11  

๕.๗ โครงการ
สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 5 8.33  

๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให ้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลัก 
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียง
ที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได ้เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) 
 
 

5 8.33  

๕.๙ งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่  
(๑) ความประหยัด (Economy)  
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)  
(๓) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness)  
(๔) ความเหลื่อมล้ าในการพฒันาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity)  
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 5 8.33  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

5.10 มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 4.75 7.91  

5.11 มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได ้(measurable) ใช้
บอกประสิทธผิล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึนที่สิง่ที่ได้รับ (การ
คาดการณ ์คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 5 3.88  

๕.๑๒ ผลที่คาด
ว่าจะ 
ได้รับสอดคล้อง
กับ 
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนนิการ
ตามโครงการพัฒนาซึง่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากบั
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การด าเนินงานตามโครงการ  
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้     
(๓) ระบุสิง่ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(๔) เป็นเหตุผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5 3.88  

รวมคะแนน ๑๐๐ 98.59 89.76  
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3.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มกีารจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  
 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  2.1 บัญชีสรุปโครงการ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

56 28,559,500 87 28,487,900 52 14,875,500 93 24,404,000 84 25,811,000 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและ
การท่องเท่ียว 

0 0 12 7,270,000 12 7,270,000 12 7,270,000 12 7,270,000 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
สาธารณสุขและการกีฬา 

34 3,540,215 43 7,140,900 46 10,108,380 46 10,239,380 46 10,263,380 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 150,000 5 348,000 8 1,198,000 7 698,000 7 698,000 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

11 16,024,000 13 16,924,000 12 16,225,000 12 16,526,000 12 16,826,000 

รวม 103 48,273,715 160 60,170,800 130 49,676,880 170 59,137,380 161 60,868,380 
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  2.2 บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

8 35,500 20 3,279,650 2 2,454,000 1 1,800,000 0 0 

รวม 8 35,500 20 3,279,650 2 2,454,000 1 1,800,000 0 0 

รวมท้ังสิ้น 111 48,309,215 180 63,450,450 132 52,130,880 171 60,937,380 161 60,868,380 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

ทีส่ามารถ
ด าเนินการได ้

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

87 67 60.00 33.33 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว 

12 2 - 0 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 

43 26 14 7.77 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1 1 0.55 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

33 18 17 9.44 

รวม 180 112 85 50.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ)  

ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  
(แนบท้าย ภาคผนวก) 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ถนน สะพาน ระบบระบายน้ า ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง และการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่
เพ่ือรองรับการบริการประชาชนดียิ่งขึ้น 
          1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
             ยังไม่มีผลด าเนินการ 
 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็กให้มี
พัฒนาการสมวัน 
   มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  
   ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   มีการก าจัดผักตบชวาในแหล่งน้ าปิดภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ท าให้แหล่งน้ า
สะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
 1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วน
ใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 
   มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี และน า
เทคโนโลยีไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลาย
ช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา 
 
  
        1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน                      
92  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 180 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ ร้อยละ 51.11 
   
   
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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  ปัญหาและอุปสรรค 
๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

วังดาลจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติ 
ได้  
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณรวมถึง
สถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีนั้น ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการได้ตามแผนร้อย
ละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   
 

 



แหลงที่มาของงบประมาณ งบประมาณอนุมัติ งบประมาณเบิกจาย ดําเนินการเสร็จ
อยูระหวางการ

ดําเนินการ
ไมมีการดําเนินการ

49 ขอบัญญัติ 16,643,440.00 11,726,708.98 43 - 6

16 จายขาดเงินสะสม 3,715,300.00 3,632,768.48 16 - -

2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 6,080,000.00 5,615,888.17 2 - -

67 - 26,438,740.00 20,975,365.63 61.00 0.00 6.00

2 ขอบัญญัติ 100,000.00 - - - 2

26 ขอบัญญัติ 6,800,930.00 5,401,990.28 14 - 12

1 ขอบัญญัติ 30,000.00 12,578.00 1 - -

14 ขอบัญญัติ 16,063,940.00 14,767,762.00 10 - 4

110 49,433,610.00 41,157,695.91 86.00 0.00 24.00

25

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ 2562 

รวม

หมายเหตุ

2.  ดานเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการ

ทองเที่ยว

3.  การพัฒนาสังคม การศึกษาศาสนา วัฒนธรรม 

สาธารณสุขการกีฬา

4.  การพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

5.   การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รวม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ 2562 (เชิงคุณภาพ)

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ

การเบิกจายงบประมาณ



เสร็จแลว กําลังดําเนินการ
ยังมิได

ดําเนินการ

ไมมีการ

ดําเนินการ

1 โครงการกอสรางโรงจอดรถสําหรับผูมาติดตอราชการและเจาหนาที่ 

อบต.วังดาล

ขอบัญญัติฯ 328,000 / 0.00

2 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 123,700               / 0.00

3 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถบริเวณดานขางศูนยอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 128,600 / 0.00

4 โครงกอสรางถังพักน้ําใสระบบประปาหมูบานบริเวณดานหลังองคการ

บริหารสวนตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 253,000 / 0.00

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสวนหมูที่ 10  

ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 366,000 / 360,000.00

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกอง ซอย 2 หมูที่ 

11 ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 354,500 / 350,000.00

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโคกหมูที่ 12  

ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 360,000               / 357,000.00

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ หมูที่ 2 ตําบล

วังดาล

ขอบัญญัติฯ 388,000               / 372,639.81

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบวกหมู หมูที่ 13 ตําบล

วังดาล

ขอบัญญัติฯ 366,000               / 328,000.00

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอีจู หมูที่ 16 

ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 354,500               / 350,000.00

26

การติดตามและประเมินผลโครงการ

ปงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหลงที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

สถานะโครงการ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่

  1.1 แผนงานเคหะชุมชน

เบิกจายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุ



เสร็จแลว กําลังดําเนินการ
ยังมิได

ดําเนินการ

ไมมีการ

ดําเนินการ

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากลัด       หมูที่ 5  

ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 354,500               / 350,000.00

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานตะเคียนทอง หมูที่

 6 ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 354,500               / 350,000.00

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 สายเลียบคลองตะ

กุดออม ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 354,500               / 351,000.00

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 สายทางลงหนอง

แขนนาง ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 354,500               / 350,000.00

15 โครงการกอสรางระบบผลิตพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย) เพื่อผลิต

น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 3 ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 495,000 / 0.00

16 โครงการขุดขยายสระน้ําดานหลัง อบต. วังดาล เพื่อการประปา ขอบัญญัติฯ 470,000 / ไดรับงบประมาณ  

สนับสนุนจาก       

กรมทรัพฯ

17 โครงการขุดขยายสระน้ําดอนปูตา หมูที่ 14 ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 470,000 / 469,000.00

18 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 16  ตําบลวัง

ดาล

ขอบัญญัติฯ 100,000 / 95,500.00

19 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 1  ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 100,000 / 95,500.00

20 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 10  ตําบลวัง

ดาล

ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

21 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 11  ตําบลวัง

ดาล

ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

22 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 12  ตําบลวัง

ดาล

ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

27

เบิกจายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหลงที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

สถานะโครงการ



เสร็จแลว กําลังดําเนินการ
ยังมิได

ดําเนินการ

ไมมีการ

ดําเนินการ

23 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 13  ตําบลวัง

ดาล

ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

24 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 14  ตําบลวัง

ดาล

ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

25 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 15  ตําบลวัง

ดาล

ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

26 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 2  ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

27 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 3  ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

28 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 5  ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

29 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 6  ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

30 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 7  ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

31 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 8  ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

32 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 9  ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 100,000 / 99,500.00

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองโคลน หมูที่ 10 ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 200,000 / 199,000.00

34 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 4 ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 227,400 / 227,000.00

35 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูที่ 15 บานเกาะแดง ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 480,000 / 0.00

28

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหลงที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

สถานะโครงการ
เบิกจายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุ



เสร็จแลว กําลังดําเนินการ
ยังมิได

ดําเนินการ

ไมมีการ

ดําเนินการ

36 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 9 บานหนองตาสา 

ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 493,000 / 492,000.00

37 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักภายในหมูบานมั่นคง หมูที่ 15 

ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 493,000 / 492,000.00

38 โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกบินทรบุรี    เพื่อขยาย

เขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 10 ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 207,827 / 207,827.00

39 โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกบินทรบุรี     เพื่อขยาย

เขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 4 ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 55,913 / 55,913.00

40 โครงการยายถังน้ําประปาหมูบาน หมูที่ 11 ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ

รายจาย
482,000 / 481,000.00

41 โครงการจัดซื้อถังพักน้ําใส ขนาดบรรจุ 35,000 ลิตร        หมูที่ 11

 ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ

รายจาย
380,000 / 329,108.17

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายคลองยางหมูที่ 1 

ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ

รายจาย
219,000 / 215,962.00

43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอีจู หมูที่ 9 ตําบล

วังดาล เชื่อมหมูที่ 4 ตําบลดงบัง

ขอบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ

รายจาย
257,000 / 242,000.00

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสวน ซอยบาน นาย

ถาวร ยะหัตตะ หมูที่ 10 ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ

รายจาย
305,000 / 303,000.00

45 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 11 ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ

รายจาย
500,000 / 479,000.00

46 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ติดตั้งชุดไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูที่ 

12

ขอบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ

รายจาย
250,000 / 286,379.00

29

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหลงที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

สถานะโครงการ
เบิกจายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุ



เสร็จแลว กําลังดําเนินการ
ยังมิได

ดําเนินการ

ไมมีการ

ดําเนินการ

47 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ติดตั้งชุดไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูที่ 2 ขอบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ

รายจาย
200,000 / 166,379.00

48 โครงการปรับปรุงระบบทอเมนประปา หมูที่ 11 ขอบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ

รายจาย
130,000 / 130,000.00

49 โครงการยกระดับถนนดินลูกรัง หมูที่ 3 ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ/โอนงบประมาณ

รายจาย
158,000 / 157,000.00

- 12,413,440 43 - - 6 9,935,707.98

1

โครงการกอสรางถังพักน้ําใสระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 ตําบลวังดาล

เงินสะสม 237,000 / 236,000.00

2 โครงการวางทอระบายน้ําลอดถนนภายในหมูที่ 5 ตําบลวังดาล (ถนน

สายรอบหมูบาน)

เงินสะสม 29,900 / 29,000.00

3 โครงการวางทอระบายน้ําภายในหมูที่ 8 เงินสะสม 72,000 / 69,273.93

4 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 8  ตําบลวังดาล 

(ทางเขาบานนายชุมพล บรรเทากิจ)

เงินสะสม 72,000 / 51,000.00

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 9     ( 

สายหนองตาสา - หนองอีจู)

เงินสะสม 482,000 / 481,000.00

6 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบานสวน - บานไร หมูที่ 10 

 ตําบลวังดาล

เงินสะสม 220,000 / 197,000.00

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 11  ( สาย

ทางเลี่ยงหมูบาน)

เงินสะสม 482,000 / 481,000.00

8
โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานที่กอสรางสนามกีฬา หมูที่ 12 ตําบลวังดาล

เงินสะสม 462,000 / 461,000.00

9 โครงการวางทอระบายน้ําภายใน หมูที่ 13  ตําบลวังดาล (ถนนสาย

โนนกอ - เพชรเอิม)

เงินสะสม 248,000 / 247,000.00
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รวม  49 โครงการ

เงินสะสม

งบประมาณที่ตั้งไว

สถานะโครงการ
เบิกจายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหลงที่มาของงบประมาณ



เสร็จแลว กําลังดําเนินการ
ยังมิได

ดําเนินการ

ไมมีการ

ดําเนินการ

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 15 ( สาย

โคกกระชาย)

เงินสะสม 482,000 / 481,000.00

11 โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียภายใน อบต. วังดาล  เงินสะสม 59,400 / 55,000.00

12 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 3 (ทางเขาบาน

นางพิศมัย  สุนา)

เงินสะสม 96,000 / 95,500.00

13 โครงการซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมูที่ 10 (สายบาน

สวน - หนองโปรง)

เงินสะสม 299,000 / 298,000.00

14 โครงการวางทอระบายน้ําภายใน หมูที่ 12 (จํานวน 3 จุด) เงินสะสม 40,000 / 49,994.55

15 โครงการปรับปรุงระบบทอเมนประปาบานมั่นคงหมูที่ 15 ตําบลวังดาล เงินสะสม 354,000 / 353,000.00

16 โครงการวางทอระบายน้ําลอดถนนสายหนองอีจู หมูที่ 9 ตําบลวังดาล

 เชื่อมหมูที่ 8 ตําบลบานหอย

เงินสะสม 80,000 / 48,000.00

3,715,300 16 - - - 3,632,768.48

1 โครงการกอสรางผิวจราจรพาราแอสฟสคอนกรีต สายโรงสี   หมูที่ 11

 ตําบลวังดาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 3,090,000 / 2,866,888.17

2 กอสรางสนามกีฬาอเนกประสงคขนาดกวาง 50 เมตร ยาว 50 เมตร

 บานหนองจิก หมูที่ 12 ตําบลวังตาล องคการบริหารสวนตําบลวัง

ตาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 2,990,000 / 2,749,000.00

- 6,080,000 2 - - - 5,615,888.17

- 22,208,740 61 - - 6 19,184,364.63
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รวม 16 โครงการ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

รวม 2 โครงการ

รวมทั้งหมด 67 โครงการ

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหลงที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

สถานะโครงการ
เบิกจายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุ



เสร็จแลว กําลังดําเนินการ
ยังมิได

ดําเนินการ

ไมมีการ

ดําเนินการ

1 โครงการปลูกปาชุมชน ปลูกหญาแฝกคาจางทําแนวกันไฟภายในเขต

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 50,000 / 0.00

2 โครงการตามพระราชดําริของในหลวงและพระราชินีแหงราชกาลที่ 9

 ปลูกปาปลูกตนไม

ขอบัญญัติฯ 50,000 / 0.00

100,000 - - - 2 0.00

1 โครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลวังวดาล ขอบัญญัติฯ 100,000 / 0.00

2 โครงการจัดประชุมผูปกครองเด็กเล็ก ตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 10,000 / 0.00

3 โครงการจัดงานนิทรรศการ อบต.วังดาล ขอบัญญัติฯ 20,000 / 0.00

4 โครงการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังดาล ขอบัญญัติฯ 592,900 / 592,900.00

5 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัด อบต.วังดาล

ขอบัญญัติฯ 221,000 / 221,000.00

6 โครงการเงินสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.) คาหนังสือเรียน

ขอบัญญัติฯ 26,000 / 26,000.00

7 โครงการเงินสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.) คาอุปกรณการเรียน

ขอบัญญัติฯ 26,000 / 26,000.00

8 โครงการเงินสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.) คาเครื่องแบบนักเรียน

ขอบัญญัติฯ 39,000 / 39,000.00

9 โครงการเงินสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ขอบัญญัติฯ 55,900 / 55,900.00
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว

  2.1 แผนงานการเกษตร

รวมทั้งหมด 2 โครงการ

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหลงที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

สถานะโครงการ
เบิกจายงบประมาณ

จริงจริง

  3.1 แผนงานการศึกษา

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัธนธรรม สาธารณสุขและกีฬา

หมายเหตุ

่ ่ ่ ้

สถานะโครงการ
เบิกจายงบประมาณ



เสร็จแลว กําลังดําเนินการ
ยังมิได

ดําเนินการ

ไมมีการ

ดําเนินการ

10 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขอบัญญัติฯ 1,382,000 / 1,343,898.28

11 โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในเขตตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 2,364,000 / 2,303,000.00

12 เครื่องปรับอากาศ สําหรับ ศพด. ตําบลวังดาล จํานวน 10 เครื่อง ขอบัญญัติฯ 440,800 / 0.00

- 5,277,600 8 - - 4 4,607,698.28

1 โครงการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในเขตตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 90,000 / 77,764.00

2 โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.วังดาล
253,330 / 243,852.00

3 โครงการอุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี ขอบัญญัติฯ 30,000 / 0.00

4 อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู 1 - 16 ขอบัญญัติฯ 320,000 / 0.00

- 693,330 2 - - 2 321,616.00

1 โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและชุดกูชีพ

กูภัย อบต.วังดาล

ขอบัญญัติฯ 50,000 / 0.00

2 โครงการฝกอบรมทีมงานกูชีพกูภัย (OTOS) ขององคการบริหารสวน

ตําบลวังดาล

ขอบัญญัติฯ 40,000 / 0.00

- 90,000 - - - 2 0.00

1 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎรภายในตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 50,000 / 0.00

- 50,000 - - - 1 0.00
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เสร็จแลว กําลังดําเนินการ
ยังมิได

ดําเนินการ

ไมมีการ

ดําเนินการ

ครุภัณฑ

รวม 12 โครงการ

  3.2 แผนงานสาธารณสุข

  3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม 4 โครงการ

รวม 2 โครงการ

  3.4 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหลงที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว
เบกจายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุ

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหลงที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

สถานะโครงการ
เบิกจายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุ

รวม 1 โครงการ

  3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลวังดาล ขอบัญญัติฯ 200,000 / 184,643.00

2 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจาพระบรมราชินีนาถ

ขอบัญญัติฯ
150,000

/ 0.00

3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ขอบัญญัติฯ 100,000 / 83,419.00

4 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุแหงชาติ ขอบัญญัติฯ 100,000 / 62,435.00

5 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ขอบัญญัติฯ 100,000 / 142,179.00

6

โครงการจัดงานแสงสีเสียง "เจาพระยาอภัยภูเบศร" ประจําป 2562

ขอบัญญัติฯ 20,000 / 0.00

7 โครงการจัดงานเทศกาลมาฆะปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33 ขอบัญญัติฯ 20,000 / 0.00

- 690,000 4 - - 3 472,676.00

- 6,800,930 14 0 0 12 5,401,990.28

1 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกและรวมมือรวมใจพัฒนาสภาพแวดลอมบริเวณถนน

สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2562

ขอบัญญัติฯ 30,000 / 12,578.00

30,000 1 - - - 12,578.00
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เสร็จแลว กําลังดําเนินการ
ยังมิได

ดําเนินการ

ไมมีการ

ดําเนินการ

รวม  7  โครงการ

รวมทั้งหมด  26 โครงการ

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมทั้งหมด 1 โครงการ

ที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหลงที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

สถานะโครงการ
เบิกจายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุ

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี



1
โครงการฝกอบรมใหความรูในการเฝาระวังและปองกันการควบคุมโรค

ในทองถิ่นและศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหแกนายกองคการบริหารสวน

ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและ พนักงานจาง 

อาสาสมัครสาธารณสุขและผูนําหมูบาน

ขอบัญญัติฯ 400,000 / 363,570.00

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขอบัญญัติฯ 500,000 / 495,000.00

3 คอมพิวเตอรโนตบุก สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติฯ 16,000 / 16,000.00

4 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขอบัญญัติฯ 1,000,000 / 995,000.00

5 กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ขอบัญญัติฯ 19,300 / 0.00

1,935,300 4 - - 1 1,869,570.00

1 ติดกลองวงจรปด ชนิดเครือขาย ภายในพื้นที่ สํานักงาน อบต.วังดาล 

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบที่ 2 สําหรับใชในงานรักษา

ความปลอดภัย ทั่วไป จํานวน 2 เครื่อง

ขอบัญญัติฯ 192,000 / 0.00

2 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง

ภายในอาคารแบบที่ 2 สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยและ

วิเคราะหภาพ จํานวน 4 เครื่อง ๆ

ขอบัญญัติฯ 196,000 / 0.00
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เสร็จแลว กําลังดําเนินการ
ยังมิได

ดําเนินการ

ไมมีการ

ดําเนินการ

3 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40

 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

ขอบัญญัติฯ 17,700 / 0.00

405,700 - - - 3 0.00

รวม 5 โครงการ

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

รวม 3 โครงการ

หมายเหตุที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหลงที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว

สถานะโครงการ
เบิกจายงบประมาณ

จริงจริง



1 โครงการสบทบกองทุนประกันสังคม 160,000 / 105,552.00

2 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,800,000 / 8,879,600.00

3 โครงการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ 4,300,000 / 3,449,600.00

4 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 24,000 / 24,500.00

5 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังดาล 100,000 / 100,000.00

6 โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น 338,940 / 338,940.00

13,722,940 6 - - - 12,898,192.00

16,063,940 10 0 0 4 14,767,762.00

45,203,610 86 0 0 24 39,366,694.91
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รวมทั้งสิ้น 110  โครงการ

รวม 6 โครงการ

รวมทั้งหมด 14 โครงการ

   5.2 แผนงานงบกลาง


