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ค ำน ำ 
กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร

ที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาใน
อนาคต ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหาร    
ส่วนต าบลดอนแร่ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 25 64 –           
30 กันยายน 2565) โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจ 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 4. ด้านการสร้างความปลอดภัยของ
ประชาชนและองค์กร 5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ6. ด้านการเมืองและการ
บริหาร เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้ง
ไว้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดท ารายงานผล เสนอผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในปีต่อไป การจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล จนท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ส าหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ท้องถิ่นมี
การพัฒนาอย่างแท้จริง  
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