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ส่วนที่ 1  บทนำ 
----------------- 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินดาด  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
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ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในท้องถิ่น
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
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มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก    
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้         
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใชใ้นการเก็บขอ้มลูการติดตามผลรวมทัง้โดยการพิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นไดค้ิดสรา้งไวเ้พื่อใชใ้นการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นตน้ และหรือโดยการสรา้งเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)    แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบ
สงัเกตการณ ์ (Observation) เป็นตน้  โดยอาศยัสภาพพืน้ที่ทั่วไป อ านาจหนา้ที่ ภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียในทอ้งถิ่นรวมทั้งเกณฑม์าตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ไดก้ าหนดขึน้หรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรบัปรุง

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในตำบลทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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แก้ไขแล้ว   จึ งน า เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นไปใช้ในการปฏิบัติ งานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู สรุปขอ้มลูที่เป็นจรงิต่อไป  

   กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด       
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้ านหรือตัวบุคคล  ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  (2) การสั งเกตแบบไม่มี ส่ วนร่วม               
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

  4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
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  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได ้ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที             
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล  

�  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบิหารส่วนตำบลหินดาด มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
        2.  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม และยั่งยืน   
        3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความม่ันคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 
และประชาชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

5.  ส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 
  6.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมจัดระบบชลประทานให้เพียงพอกับ

การทำการเกษตรกรรม 
7.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 

      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
      1.  ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
      2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝัง
และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 
      3.  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
      4.  ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้ง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      5.  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 
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      6.  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      7.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
      8.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชนและอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
      9.  ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
      10.  ดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง 
 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   แนวทางการพัฒนา 
     1.   ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ        
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับความสะดวก 
    2.   ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
    3.   ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
    4.  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านอ่ืนและการบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ
อย่างถ้วนหน้า 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
    แนวทางการพัฒนา 
    1.  พัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อนกั้นน้ำ ฝายน้ำล้น ขุดสระน้ำ การขุดคลอง ระบบ
ชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร 
    2.  พัฒนาและปรับปรุงดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความ
สมบูรณ์ขึ้น 
     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนา 

   1.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 
    2.  เพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพภายในตำบลให้ได้
มาตรฐานมากขึ้น 
    3.  ส่งเสริมโครงการบูรณาการ การฝึกฝีมือแรงงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 5 นครราชสีมา 
        4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน 

   แนวทางการพัฒนา 
  1.  การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา    

    2.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ติดเชื้อ HAV 

  3.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและการนันทนาการ 
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  4.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
  5.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

    6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเก่ียวกับสาธารณภัย
ต่างๆ 
    7.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา บำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการ
รักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็ง   
    8.  ส่งเสริมระบบความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิให้สามารถลดปัญหาความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม 
    5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    แนวทางการพัฒนา 
    1.  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ
ในการพัฒนา 

   2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาทางการเมืองและสังคม 

   3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน 
    4. การพัฒนาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนและเปิดโอกาสให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
    1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   2.  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
    7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

   1.  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว 
 
       5) วิสัยทัศน์  
        “การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจรุ่งเรือง   
                                    พัฒนาต่อเนื่อง  เฟ่ืองฟูวัฒนธรรม  น้อมนำนโยบาย” 
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    1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น   
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (เฉพาะปี พ.ศ.2563) 
          ยุทธศาสตร์ แผนงาน  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานเคหะและชุมชน 

179  
 

12 
1 
28 

137,761,000 
 

1,640,000 
120,000 

4,740,000 

10 
 

12 
- 
1 

5,224,000 
 

919,000 
- 

247,700 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
2. แผนงานการเกษตร 

56 
 
6 

86,213,000 
 

880,000 

- 
 
- 

- 
 

- 
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

14 2,190,000 1 
 

24,511 
 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 
 

1. แผนงานการศึกษาฯ 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 
6. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
7. แผนงานงบกลาง 

17 
14 
1 
2 
 

15 
5 
 
5 

8,849,000 
3,420,000 
250,000 
300,000 

 
1,255,000 
1,250,000 

 
31,158,000 

 

9 
7 
- 
- 
 
5 
2 
 
4 
 

5,049,995 
778,314 

- 
- 
 

361,170 
104,485 

 
22,904,620 

 
5. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพฯ 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานเคหะชุมชน 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 
5. แผนงานงบกลาง 

13 
1 
1 
8 
3 

 3,030,000 
50,000 
30,000 
440,000 
850,000 

2 
- 
- 
- 
- 
 

511,979 
- 
- 
- 
- 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานการเกษตร 
2. แผนงานสาธารณสุข 

5 
2 

620,000 
200,000 

 

2 
1 
 

34,129 
39,660 

 
7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

1. แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 100,000 - 
 

- 
 

รวม 389 285,346,000 75 36,199,563 
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 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านปราสาท หมู่ 4  

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาท หมู่ 4 (ต่อจากซอยตะวันออกโรงเรียน – 
วัด) กว้าง 7 เมตร ยาว 347 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,429 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

825,000 ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร 

ร้อยละ  60 ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายปราสาท – ท่าขี้เหล็ก  
(เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2164)  

ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 727 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,089 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กำหนด 

1,620,000 ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร 

ร้อยละ  60 ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

3. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ  
อบต.หินดาด  

ปรับปรุงห้องน้ำ อบต.หินดาด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิม 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

248,000 ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร 

ร้อยละ  60 ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

4. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านกุดนางทอหูก หมู่ 5 

ปรับปรุงถนนหินคลุก ช่วงที่ 1 ขุดรื้อคันทางเดิมกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 
547 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,188 ตร.ม. ลงดิน
ถมหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 656.40 ลบ.ม. 
ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 547 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 328.20. ลบ.ม. พร้อมเกรดทับบดแน่น พร้อม
วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน และขนาด 
0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน  ช่วงที่ 2 ขุดรื้อคันทางเดิมขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 592 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,368 ตร.ม. ลงดินกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 
592 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 355.20 
ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

499,000 ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร 

ร้อยละ  60 ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 
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 ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

5. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17 

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขุดรื้อคันทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 470 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร ลงดิน
ถมหนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 470 ลบ.ม. ลง
หินคลุกกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 282 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อ
ระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  

209,000 ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร 

ร้อยละ  60 ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 

6.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
ภายใน อบต.หินดาด 

ปรับปรุงพื้นทางหินคลุก ลงหินคลุกขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกรดบดทับแน่น หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 153.30 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

96,000 ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร 

ร้อยละ  60 ของประชาชน 

7.  โครงการปรับปรุงพื้นทางหิน
คลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8 

ปรับปรุงพื้นทางหินคลุก ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,048 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เกรดทับบดแน่น หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
675.96 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

432,000 ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร 

ร้อยละ  60 ของประชาชน 

8. โครงกาปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13 

ปรับปรุงถนนหินคลุก ช่วงที่ 1 ขุดรื้อคันทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับแน่น 
ช่วงที่ 2 ขุดรื้อคันทางเดิมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,025 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,100 ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 
4 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 615 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 
040 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด   

499,000 ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร 

ร้อยละ  60 ของประชาชน 

9. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านนาตาหน หมู่ 10 

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขุดรื้อคันทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 821 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,105 ตารางเมตร ลงหิน
คลุกกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 821 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 615.75 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดทับแน่น พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กำหนด 

398,000 ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร 

ร้อยละ  60 ของประชาชน
ได้รับความสะดวก 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

10. โครงการปรับปรุงพื้นทางหิน
คลุก สายทางบ้านท่าขี้เหล็ก – 
บ้านซับพลู บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง 
หมู่ 18   

ปรับปรุงพื้นทางหินคลุกสายทางบ้านท่าขี้เหล็ก – บ้านซับพลู บ้านห้วย
จระเข้รุ่งเรือง หมู่ 18 ขุดรื้อพื้นทางเดิมขนาดกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 500 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมบดทับ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร ลงหินคลุกขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 622.50 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  

398,000 ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร 

ร้อยละ  60 ของ
ประชาชนได้รับความ

สะดวก 

11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่ 2) 

ปรับปรุง๓มิทัศน์ (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกระยะที่ 2) อบต.หินดาด รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

247,700 เกิดความสวยงาม ความ
เป็นระเบียบและความ
สะดวกในการมาติดต่อ
ราชการ 

พื้นที่สวยงามเป็น
ระเบียบเพิ่มมากขึ้น 

12. โครงการก่อสร้างห้องครัว 
ศพด.อบต.หินดาด หมู่ 1 

ก่อสร้างห้องครัว ศพด.อบต.หินดาด หมู่ 1 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

152,000 มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ความสำเร็จในการ
ก่อสร้างตรงตามแบบ 

13. โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อม
อาคาร ศพด.อบต.หินดาด 

ก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารและห้องครัว ศพด.อบต.หินดาด 
ขนาดกว้าง 8.6 เมตร ยาว 11.5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

99,000 มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น และ
ป้องกันแดดฝนได้ 

ความสำเร็จในการ
ก่อสร้างตรงตามแบบ 

14. โครงการกั้นห้องเรียน 
ศพด.รร.บ้านท่าขี้เหล็ก 

ก่อสร้างสนามเด็กเล็ก ศพด.บ้านท่าขี้เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

27,000 มีห้องเรียนสำหรับเด็กได้ใช้
เสริมสร้างพัฒนาการและ
ร่วมทำกิจกรรม 

ความสำเร็จในการ
ก่อสร้างตรงตามแบบ 

15.  โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นศพด.รร.บ้านท่าขี้เหล็ก 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.รร.บ้านท่าขี้เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 
เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

127,000 ได้มีสนามเด็กเล่นให้เด็กได้
ใช้เสริมพัฒนาการและร่วม
ทำกิจกรรม 

ความสำเร็จในการ
ก่อสร้างตรงตามแบบ 

16.  โครงการก่อสร้างรั้วเล็กรอบ
กำแพง ศพด.บ้านห้วยจรเข้ 

ก่อสร้างรั้ว เหล็กรอบกำพง ศพด.บ้านห้วยจรเข้ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 
150 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

66,000 สูญพัฒนาเด็กเล็กมีรั้ว
เหล็กเพื่อป้องกัน การสูญ
หายของทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยของเด็ก 

ความสำเร็จในการ
ก่อสร้างตรงตามแบบ 

17. โครงการก่อสร้างฐานพร้อม
ติดตั้งเสาธง ศพด.รร.บ้านท่า
ขี้เหล็ก 

ก่อสร้างฐานและติดตั้งเสาธง ศพด.บ้านท่าขี้เหล็ก รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.กำหนด 

15,000 เด็กได้ร่วมกิจกรรมในการ
เคารพธงชาติ สร้าง
จิตสำนึกในสถาบันของชาติ 

ความสำเร็จในการ
ก่อสร้างตรงตามแบบ 

18. โครงการอ่างล้างหน้าแปรงฟัน 
ศพด.อบต.หินดาด 

ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมล้างหน้าแปรงฟัน 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

35,000 มีอ่างล้างหน้าแปรงฟัน
เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรม
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ความสำเร็จในการ
ก่อสร้างตรงตามแบบ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการ

พัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

19. โครงการปรับปรุง ศพด.อบต.หิน
ดาด 

- เทพื้นรอบอาคารเรียนขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.75 เมตร 
- ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคารขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 12 เมตร  
- ทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร ศพด. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

99,000 ศพด.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและพร้อมที่จะ
ใช้งานมากกยิ่งขึ้น 

ความสำเร็จในการ
ก่อสร้างตรงตามแบบ 

20. โครงการปรับปรุง ศพด.อบต.หิน
ดาด หมู่ 1 

- เทพื้นเข้าทางประตู ขนาดพื้นที่ 180 ตร.ม. รั้วประตูทางเข้า,ทาสีโรงเก็บน้ำ 
รายละเอียดตามแบบที่ อบตจ.กำหนด 

99,000 ศพด.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและพร้อมที่จะ
ใช้งานมากกยิ่งขึ้น 

ความสำเร็จในการ
ก่อสร้างตรงตามแบบ 

21. โครงการปรับปรุง ศพด.รร.บ้าน
ท่าขี้เหล็ก 

- ทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร/รั้ว ศพด. ปรับปรุงประตู ศพด. รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กำหนด 

99,000 ศพด.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและพร้อมที่จะ
ใช้งานมากกยิ่งขึ้น 

ความสำเร็จในการ
ก่อสร้างตรงตามแบบ 

22. โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านห้วย
จรเข้ 

- ปรับพื้นหน้าห้องครัวความยาว 15.60 เมตร จัดทำป้ายหน้า ศพด. 
- ติดมุ้งลวดหน้าต่างขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 1.5 เมตร จำนวน 8 บาน 
- ติดมุ้งลวดประตูขนาดกว้าง 2.90 เมตร ยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 บาน 
- ติดราวกันตกด้านข้างระเบียงหน้า ศพด. ขนาดยาว 7.60 เมตร สูง 80 ซม. 
- ติดตั้งรางน้ำฝนยาว 15.60 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

32,000 ศพด.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและพร้อมที่จะ
ใช้งานมากกยิ่งขึ้น 

ความสำเร็จในการ
ก่อสร้างตรงตามแบบ 

23. โครงการปรับปรุง ศพด.รร.บ้าน
ค่ายทะยิง 

-  เปลี่ยนกระเบื้องบันไดทางขึ้นอาคารเรียนขนาดกว้าง 4.62 เมตร ยาว 6 
เมตร 
- เทพื้นรอบอาคาร (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 เมตร (ช่วงที่ 2) 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 17 เมตร (ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด 

69,000 ศพด.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและพร้อมที่จะ
ใช้งานมากกยิ่งขึ้น 

ความสำเร็จในการ
ก่อสรา้งตรงตามแบบ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตร 

แผนงานการเกษตร โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การเกษตร 

ประชาชนในตำบลหินดาด 24 หมู่บ้าน - - - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและแก้ปัญหา
ความยากจน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบล จัดอบรมให้ความรู้การส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมในการประกอบอาชีพ กลุ่ม
อาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

24,511 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลด
รายจ่ายให้แก่ครัวเรือน 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น
และผู้นำองค์กรชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่ออบรม ทัศนศึกษาดูงานในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน มา
ปรับใช้ในหมู่บ้าน ชุมชน 

- - - 

3. โครงการขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) และพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหาร
จัดการชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่าง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

- - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
ของประชาชน 
 

4.1 แผนงาน
การศึกษา 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหิน
ดาด 

1,530,850  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุนใน
การจัดการศึกษาให้แก่
เด็ก อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดทำโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2. อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่าน 

เพื่ออุดหนุนการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านสำหรับ
โครงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในการจัดทำโครงการ 

50,000 ได้ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียน 

การจัดทำโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินดาด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 35,000 ส่งเสริมจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียน 

การจัดทำโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

4. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนเงินตามโครงการอาหารกลางวัน  แก่โรงเรียนในเขต 
ตำบลหินดาด 

3,279,300  นักเรียนในตำบลหินดาด
ได้รับอาหารกลางวัน 
อย่างครบถ้วน 

 การจัดทำโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 

 

4.1 แผนงานการศึกษา 5. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบของ อบต.หินดาด 
และเด็กๆภายในตำบล 

54,345 เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรม และมี
ความกล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

การจัดทำโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตาม
โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ของเด็กนักเรียน 

21,000 ส่งเสริมจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน 

การจัดทำโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ตามโครงการทัศนศึกษาบูรณา
การสานสัมพันธ์ 

25,000 ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียน 

การจัดทำโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตาม
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

29,500 ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียน 

การจัดทำโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านปราสาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตาม
โครงการนำนักเรียนทัศน
ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ 

25,000 ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียน 

การจัดทำโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นผ่านการเล่น 

จัดทำสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.หินดาด 

- - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 
 

4.2 แผนงานสาธารณสุข 1. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID – 19) และการจัดทำหน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 

 พื้นที่ในตำบลหินดาด 30,000 การบริหารจัดการการป้องกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 และการจัดทำหน้ากาก
อนามัยป้องกันตนเองเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

การบริหารจัดการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

2. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) 

 พื้นที่ในตำบลหินดาด 51,984 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
และได้ช่วยกันระวังป้องกันโรค
ในพื้นที่ 

การบริหารจัดการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

3. โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวัง
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 พื้นที่ในตำบลหินดาด 4,770  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
และเห็นความสำคัญ และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 

 

4.2 แผนงานสาธารณสุข 4. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

หน่วยกู้ชีพ อบต.หินดาด 70,390 การบริหารจัดการของ
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

การบริหารจัดการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  

จัดอบรมให้ความรู้ จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และ
จัดหาวัคซีนในการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบล
หินดาด 

102,800 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
และได้ช่วยกันระวังป้องกันโรค
ในพื้นที่ 

ปริมาณการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง 

6. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย 

จัดอบรมให้ความรู้ การ
ส่งเสริมด้านสุขภาพ การ
ป้องกัน การรักษาโรคและ
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นใน
ประชาชน ในพื้นที่ 

38,370 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ด้านสุขภาพ การป้องกัน การ
รักษาโรคและอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้น 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

7. อุดหนุนสำหรับหารดำเนินงานตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน 
หมู่บานละ 20,000 บาท 

480,000 ทั้ง 24 หมู่บ้านได้รับเงิน
อุดหนุนเพื่อดำเนินกิจกรรม
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 

จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการอุดหนุน 

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1. โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ตามอำนาจหน้าที่  

เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลหิน
ดาด 

- - - 

4.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มบทบาท
สตรี และประชาชนในตำบล

หินดาด 

- - - 

4.5 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี  
อบต.หินดาด 

จัดแข่งขันกีฬาประจำปี ให้
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
เข้าร่วมแข็งขัน ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลหินดาด 

249,990  ประชาชนตำบลหินดาด ได้
ร่วมกิจกรรม เกิดความสามัคคี
ในชุมชน  มีสุขภาพที่แข็งแรง 
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด 

การจัดทำโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
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(ผลผลิตของโครงการ) 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 

 

4.5 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ตามโครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
กีฬา 

29,500 เด็กนักเรียนมีทักษะด้านกีฬา
เพิ่มมากขึ้นและได้ร่วมทำ
กิจกรรมเกิดความสามัคคี 

การจัดทำโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

35,000 เด็กนักเรียนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม  
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็น
สุข 

การจัดทำโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อจัดกิจกรรมในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง ในตำบลหินดาด 

46,680 ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม เกิด
เกิดความสามัคคีในชุมชน 

จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อจัดกิจกรรมในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 
ในตำบลหินดาด 

- - - 

4.6 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

1. โครงการมาตรการและแผนงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการ
สงกรานต์ 

ประชาชนที่เดินทางผ่านในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ  
อบต.หินดาด ณ จุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

- - - 

2. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จัดอบรมทบทวนให้กับสมาชิก 
อปพร. ในสังกัดของ  
อบต.หินดาด 

- - - 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 

 

4.6 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

3. โครงการมาตรการและแผนงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปี
ใหม่ 

ประชาชนที่เดินทางผ่านในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หิน
ดาด ณ จุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

24,185 ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวกในการสัญจรช่วง
เทศการมากยิ่งขึ้น 

ประชาชน ได้รับความ
สะดวก 

4. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 

จัดอบรมให้แก่ประชาชนใน
ตำบลหินดาดเป็นสมาชิก อป
พร.เพื่อให้ครบร้อยละ 2 ของ
จำนวนประชากรในตำบล 

80,300 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้และ
ทักษะรู้จักวิธีช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การป้องกันและ
การบรรเทาสาธารณภัยการ
รักษาความสงบภายในชุมชน 
ของตนเอง 

 

ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 

4.7 งบกลาง  1.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินดาดทั้ง 24 
หมู่บ้าน 

134,000 ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเงิน
สงเคราะห์ในการดำรงค์ชีพ   

ร้อยละ100 ของผู้ป่วยโรค
เอดส์ที่ได้รับเงิน 

2. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

ผู้สูงอายุที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินดาดทั้ง 24 
หมู่บ้าน 

17,818,100 ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายเพื่อการ
ยังชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

3. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคน
พิการ) 

ผู้พิการและทุพพลภาพที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหินดาดทั้ง 
24 หมู่บ้าน 

4,380,000 ผู้พิการและทุพพลภาพมีเงินใช้
จ่ายเพื่อการยังชีพ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 100 ของผู้พิการ
และทุพพลภาพที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

4. โครงการ/กิจกรรม ในการช่วยเหลือสา
ธารณภัย 

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหิน
ดาด  ทั้ง 24 หมู่บ้าน 

572,520 ได้ช่วยเหลือประชาชน หรือ
ผู้ประสบภัย หรือการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ ความ
เดือดร้อนต่างๆ 

จำนวนผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ หรือที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา 
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5. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการอย่างมีประสิทธภิาพ
ตามหลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี 

5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1. โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนใน
ตำบลหินดาดได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

- - - 

2. โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ 

เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

- - - 

3. โครงการจัดเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนเลือกตั้งทั่วไป
และการเลือกตั้งซ่อมของ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
ดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

- - - 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

จัดอบรมสัมนาให้แก่ผู้บริหาร 
พนักงาน และพนักงานจ้าง ของ 
อบต.หินดาด 

- - - 

5. โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง 

จัดอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานและ
พนักงานจ้าง ของ อบต.หินดาด 

327,079 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม
ในการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารงาน การปฏิบัติงานใน
องค์กร และการดำรงชีวิต
ประจำวัน 

ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 

6. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหิน
ดาด 

จำนวน 48 ครั้ง/ปี (4 ไตรมาส) 
พื้นที่ตำบลหินดาด 

184,000 จัดเก็บภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินโครงการ 

7. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ผู้บริหารพนักงานและพนักงาน
จ้าง ของ อบต.หินดาด และ 
อปท. ในเขตอำเภอด่านขุนทด 

- - - 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงานสาธารณสุข โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอย
และการจัดการน้ำเสีย 

จัดอบรมให้แก่ประชาชนตำบล
หินดาด 

39,660 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ใน
การบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนของตนเอง เช่น การคัด
แยกขยะเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น 

ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 

6.2 แผนงานการเกษตร 1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้
ร่วมกันปลูกต้นไม้ในป่าพื้นที่
ชุมชน ตำบลหินดาด 

8,460 พื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

จำนวนพื้นที่ป่าชุมชนที่เพิ่ม
มากขึ้น 

 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 
จัดทำข้อมูลฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน อบต.
หินดาด 

25,669 ผู้เข้าร่วมอบรม 
ประชุมสัมมนา มีความรู้ใน
การจัดเก็บฐานข้อมูลตำบล รู้
สินทรัพย์ที่ตนมี และได้
อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 

ความก้าวหน้าและ
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 3. โครงการอบรมป้องกันไฟป่า  - - - 
                                                                            รวม 36,199,563  
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2561       
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียดดังนี้   

  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit     
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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     2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

(5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไวเ้ท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าทีท่ี่ได้กำหนด
ไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบตัิในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพื่อวัดค่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจดัทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่
มีพิ้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8  โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10  มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)   

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5)   

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จ ได้  (3) ระบุ สิ่ งที่ ต้ องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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 2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทกุไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทกุครัง้ 

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ           
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวม        
ถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม        
ของจังหวัดเดียวกัน  
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     ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  
ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.2561 ข้อ 12 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ       

e-plan (www.dla.go.th) 
 

http://www.dla.go.th/
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  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
แบบรายงาน และคำอธิบาย 

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย
แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูม ิต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผน ฯ 
(Input) 

 

แบบติดตามแผน ฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผน ฯ 
(Output) 

แบบท่ี  1 
การประเมินการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แบบท่ี  2 
แบบติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  3/1 
แบบประเมินผล 

การดำเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร ์

แบบท่ี  3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผล 

การดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

แบบท่ี  3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผล 

การดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร ์
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 2.5 แบบสำหรับติดตามและประเมินผล 
 
แบบท่ี  1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแบบ 
 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ดำเนินการครบถ้วยทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
 
ประโยชน์ 
 เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring  and  Evaluation  Unit : M$E Unit)  ใช้ในการ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็ นไปตาม
ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอก
ข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
 
ระยะเวลาในการติดตาม 
 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมิน
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกัน 
 
แบบท่ี  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

คำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว............................................................................................... 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น............................องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด…................................ 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

มี 
การดำเนินงาน 

ไม่มี 
การดำเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทิ้งถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง   
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19.  มีการทบทวยแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบท่ี  2   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คำชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน    
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  
 1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด......................... 
 2.  รายงานผลการดำเนินไตรมาสที่ 
  (1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม) (2)  ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม) 
  (3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน) (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 1.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1................ ปีที่ 2 ................. ปีที่ 3................ ปีที่ 4............. ปีที่5…. รวม 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             

รวม             
 
 2.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี............ 
 

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ
ที ่

อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวน
โครงการ 

ที่มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 
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3.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี................. 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

รวม       
  

  
 ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.................... 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

รวม      
 

 ส่วนที่  4  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของแบบ 
 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ   
 (1)  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 (2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 (3)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
ประโยชน์ 
 1)  เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 
 2)  เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ระยะเวลาในการติดตาม 
 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ   
 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 คำชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  
1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่   1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด...............................  
2.  วัน/ เดือน/ปี ที่รายงาน......................................................................................... ........................... 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี..............................................................................  
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

จำนวนโครงการทีไ่ด้
ปฏิบัต ิ

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   

ภาพรวม   
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ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน 
 4.  ความพึงพอต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่................................................................................................................ ...... 
 1)   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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แบบท่ี 3/2 แบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแบบ 
 เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประโยชน์ 
 เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 เก็บข้อมูลจากประชาชน  และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

คำชี้แจง :  แบบที่ 3/2  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง    
 อายุ  (1)  ต่ำกว่า  20  ปี (2)  20 – 30  ปี  (3)  31 – 40  ปี 
   (4)  41 – 50  ปี  (5)  51 – 60  ปี  (6)  มากกว่า  60  ปีขึ้นไป 

การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี(6)  อ่ืน ๆ 

 อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
   (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา (6)  เกษตรกร 
   (7)  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................... 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของแบบ 
 เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ประโยชน์ 
 เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 เก็บข้อมูลจากประชาชน  และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 

แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์
........................................................................................................................................... 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
 อายุ  (1)  ต่ำกว่า  20  ปี (2)  20 – 30  ปี  (3)  31 – 40  ปี 
   (4)  41 – 50  ปี  (5)  51 – 60  ปี  (6)  มากกว่า  60  ปีขึ้นไป 
 การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  

(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี
 (6)  อื่น ๆ 

 อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
   (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา (6)  เกษตรกร 
   (7)  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................... 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้าน..................................................โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่าใด 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ภายใน 60 วันหลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) (ปีงบประมาณ 2564) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 15.50 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 20 14.88 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 51.50 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9.00 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 8.63 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8.13 

    3.4 วิสัยทัศน์ 5 4.88 

    3.5 กลยุทธ์  5 4.00 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ 5 4.13 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 4.00 

    3.8 แผนงาน 5 4.38 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.38 

รวมคะแนน 100 81.88 
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 2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ภายใน 60 วันหลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) (ปีงบประมาณ 2564) 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.50 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  10 7.88 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ  10 7.88 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 8.25 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 48.88 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.75 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.75 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  5 4.50 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.25 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

5 4.00 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3.38 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.38 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

5 3.88 

    5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)   5 3.63 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 3.63 
    5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ 5 3.38 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.38 

รวมคะแนน 100 81.38 
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ส่วนที่ 4  สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
      1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
  การวัดผลในเชิงปริมาณ 
แบบท่ี  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

คำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด…................... 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

มี 
การดำเนินงาน 

ไม่มี 
การดำเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น √  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทิ้งถิน่เพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น √  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √  

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทอ้งถิ่น √  

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

√  

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล √  

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน √  

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

√  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื √  

13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  

14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา √  

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา √  

17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  

18.  มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลยทุธศาสตร์ √  

19.  มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  
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แบบท่ี  2   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คำชี้แจง :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๆ 3  เดือน    
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  
 1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด......................... 
 2.  รายงานผลการดำเนินไตรมาสที่ 
  (1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม) (2)  ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม) 
  (3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน) (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 1.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1 ด้าน
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

35 25,580,000 57 49,784,000 220 144,261,000 391 245,645,000 466 292,971,000 1,169 758,241,000 

2 การ
พัฒนาการ
เกษตร 

2 2,750,000 10 8,613,000 88 87,093,000 99 95,930,000 101 96,130,000 300 290,516,000 

3 การเสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกจิและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

2 370,000 2 370,000 14 2,190,000 14 2,190,000 14 2,190,000 46 7,310,000 

4. การพัฒนา
สังคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนฯ 

35 32,984,500 37 37,811,500 45 43,062,000 45 47,824,000 45 47,874,000 207 209,556,000 

5 การบรหิาร
จัดการตาม
หลักการบรหิาร
จัดการบ้านเมอืง
ที่ด ี

17 4,190,000 19 4,420,000 26 4,400,000 26 4,400,000 26 4,400,000 114 21,810,000 

6  การพฒันา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 620,000 7 620,000 7 820,000 7 820,000 7 820,000 35 3,700,000 

7 การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

รวม 99 66,594,500 133 101,718,500 401 281,926,000 583 396,909,000 660 444,485,000 5 847,148,000 
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แบบท่ี  3   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง  :   เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินดาด ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น............. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด...................... 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการที่ดำเนินการในปงีบประมาณ 2564             
  2.1 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานและจำนวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 
 

  
 หมายเหตุ  :  จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ   46.48  ของโครงการทั้งหมด   
 
    

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผนการดำเนนิงาน
ประจำปี 2564 

จำนวนโครงการ 

ที่ปฏิบัติ 
คิดเป็นร้อยละ 

ที่ปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 18 94.74 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 1 - - 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไข 
    ปัญหาความยากจน 

3 - - 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหา 
    ความเดือดร้อนของประชาชน 

31 14 45.16 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหาร 
    จัดการบ้านเมืองที่ดี 

13 - - 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 1 25.00 

รวม 71 33 46.48 
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ส่วนที่ 3   ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564   
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

18 94.74  - - 1 12.50 - - - - 19 100 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเกษตร 

- - - - 1 100  - - - - 1 100 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

-  - - - 3 100 - - - - 3 100 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

14  45.16  - - 17  54.84  - 

- 
 
 
 

- - 31 100 

 5.  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

- - - - 13 100 - - - - 13 100 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 1  25.00 - - 3 75.00 - - - - 4 100 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

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

รวม 33 46.48 - - 38 53.52 - - - - 71 100 
  

* หมายเหตุ  : จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ    46.47   ของโครงการทั้งหมด   
  และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ   53.52   ของโครงการทั้งหมด    
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ส่วนที่  4 ผลการดำเนินงาน  
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 
 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
 

     

 ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เบิกจ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.หินดาด  

 
609,924 

 

  2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดนางทอหูก หมู่ 5 376,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพูนทอง หมู่ 16 480,000  

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าข้ีเหล็ก 2 หมู่ 20 480,000  

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยจระเข้ รุ่งเรือง หมู่ 18 480,000  

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยจระเข้ หมู่ 3 480,000  

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินดาด หมู่ 1 480,000  

8 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านค่ายทะยิง หมู่ 6 480,000  

9 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านปราสาท หมู่ 4 480,000  

10 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8 480,000  

11 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24 480,000  

12 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17 480,000  

 
13 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
โครงการต่อเติมห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

 
394,500 

 

14 แผนงานการศึกษาฯ 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอด่านขุนทด 

- ไม่ได้
ด าเนินการ 

15 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.หินดาด หมู่ 1 151,000  
16 โครงการปรับปรุง ศพด.อบต.หินดาด 15,700  

17 โครงการปรับปรุง ศพด. โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 9,800  
18 โครงการปรับปรุง ศพด.โรงเรยีนบา้นค่ายทะยิง 7,900  
 

19 
แผนงานสาธารณสุข 
โครงการก่อสร้างที่ล้างรถขยะ อบต.หินดาด 

 
56,000 

 

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564          หน้า 50 
 

 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร   
         

 ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เบิกจ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
1 
 

แผนงานการเกษตร 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร 

 
- 
 

 
ไม่ได้ดำเนินการ 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  
  

 ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่เบิกจ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
 

1 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้นำองค์กรชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

 - 

 
 
ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด - ไม่ได้ดำเนินการ 
3 โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  

มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 
- ไม่ได้ดำเนินการ  

 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

 
1 

4.1 แผนงานการศึกษา 
4.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 

 
 
- 

 
 

ไม่ได้ดำเนินการ 

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง - ไม่ได้ดำเนินการ 
3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปราสาท - ไม่ได้ดำเนินการ 
4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง - ไม่ได้

ดำเนินการ 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินดาด - ไม่ได้
ดำเนินการ 

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก - ไม่ได้
ดำเนินการ 

7 4.1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและสถานศึกษา 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

 
1,424,260 

 

8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - ไม่ได้
ดำเนินการ 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564          หน้า 51 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

9 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 3,357,080  
10 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน - ไม่ได้

ดำเนินการ 
11 4.2 แผนงานสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเพ่ือเฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

 
3,900 

 

12 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์
ฉุกเฉิน 

22,329  

13 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 75,270  
14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผน

ไทย 
- ไม่ได้

ดำเนินการ 
15 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข 
- ไม่ได้

ดำเนินการ 
16 4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตามอำนาจหน้าที่ 
- ไม่ได้

ดำเนินการ 
17 

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

 
 - 

 

 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

 
18 

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 - 

 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

19 
4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.5.1 งานกีฬาและนันทนาการ 
โครงการจัดแข่งขันกีฬาประจำปี อบต.หินดาด   

249,940  

20 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ - 
ไม่ได้

ดำเนินการ  
21 โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 49,540  

22 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ - 
ไม่ได้

ดำเนินการ 

23 

4.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุถนนใน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

29,942  
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ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

24 
โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

  29,941  

25 
4.6.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

  - ไม่ได้ดำเนินการ  

26 
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.
หินดาด 

- ไม่ได้ดำเนินการ 

27 
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

201,401  

28 
4.7 แผนงานงบกลาง 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

144,000  

29 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 18,940,700  

30 
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 

4,451,400  

31 โครงการ/กิจกรรมในการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 1,059,696  

 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

 
1 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิตพ์ระบรมราชินีนาถ 

 
-  

 
ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณฯ 

- ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาฯพระบรมราชินี 

- ไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ 

- ไม่ได้ดำเนินการ 

5 โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน
และพนักงานจ้าง 

- ไม่ได้ดำเนินการ  

6 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 

- ไม่ได้ดำเนินการ 

7 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย - ไม่ได้ดำเนินการ 
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ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

8 โครงการคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร 
พนักงาน และพนักงานจ้าง อบต.หินดาด 

- ไม่ได้ดำเนินการ 

 
9 

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 

 
- 

 
 
ไม่ได้ดำเนินการ 

10 โครงการจัดเวทีประชาคม - ไม่ได้ดำเนินการ 
11 โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  -   
12 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน - ไม่ได้ดำเนินการ 
13 โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพ่ือชาติ 

ศาสนา กษัตริย์ 
- ไม่ได้ดำเนินการ 

 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
1 

6.1  แผนงานสาธารณสุข 
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้ำเสีย 

 
390 

 
 

 
2 

6.2 แผนงานการเกษตร 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
- 

 
ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

- ไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการอบรมการป้องกันไฟป่า - ไม่ได้ดำเนินการ 
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ผลของการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์   
 

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

1. ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 
หลัง   

5,500 ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 หลัง 
คุณลักษณะดังนี้  
-  แบบ 2 บาน มีมอืจับชนิด
บิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
คุณสมบัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 
 

สำนักปลดั 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
30,000 บีทียู 

118,800 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 30000 บีทีย ู
จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
39,600 บาท มีลักษณะดังนี้ 
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่
ต่ำกวา่ 30000 บีทียู  
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่
รวมติดต้ัง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทำความ
เย็นขนาดไม่เกิน 40000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

สำนักปลดั 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
สำนักงาน 

3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 
13,000 บีทียู 

20,900 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน  แบบตั้ งพื้ นห รือแบบ
แขวน ขนาด 13,000 บีทียู  
จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่
ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคารวม
ค่าติดตั้ง 
3 . เค รื่ อ งป รับ อ าก าศที่ มี
ความสามารถในการทำความ
เย็นขนาดไม่เกิน 40000 บีทียู 
ต้องได้ รับการรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ 
 
 

สำนักปลดั 

4. เก้าอ้ีทำงาน 7,000 เก้าอี้จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 
บาท แบบหมุนได้ พนกัพิงสูง 
มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้และมี
พนักพิงแขน ขาเหล็ก 5 แฉก 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลดั 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

1. ไมโครโฟนประชุมตั้งโตะ๊แบบขา
ยาวพร้อมสายจำนวน 6 ชุด 
 
 
 

19,800 ไมโครโฟนประชุมตั้ง
โต๊ะแบบขายาวพร้อม
สายจำนวน 6 ชุด 

สำนักปลดั 

ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

1. ผ้าม่าน 2,400 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
ในการติดตั้งจำนวน 2 
ชุดๆ ละ 1,200 บาท  
 
 

สำนักปลดั 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

1. เครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรบังาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) 

16,799 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์สำหรับ
งานสำนักงาน 1 
เครื่อง 
 
 

สำนักปลดั 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดำ Network  

8,881 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ Network 
แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 
จำนวน 1 เครื่อง 
 
 

สำนักปลดั 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2 แผนงาน

บริหารงานคลัง 
ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

1. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 
2 หลังๆ ละ 5,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1. มีมือจับชนิดบิด 
2. มีแผ่นปรับระดบั 3 ชิ้น 
3. คุณสมบัติตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 
 
 
 

กองคลัง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 33,800 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้) จำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 16,900 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
1. มีหน่วยประมวลกลาง CPU ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)ฯ  
2. หน่วยประมวลกลาง (cpu) มี
ความจำแบบ Cache MeroryX 
รวมในระดับ (Level)ฯ  
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA 
 
 
 

กองคลัง 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2 แผนงาน

บริหารงานคลัง 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ประมวล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

29,900 เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับประมวล แบบที่ 
2 (จอแสดงภาพไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 

เครื่อง 

กองคลัง 

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาว
ดำชนิด Nekwork แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที) 

8,800 จ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดำ ชนิด 
Nekwork แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที) จำนวน 1 
เครื่อง 
 

กองคลัง 

4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดำชนิด Nekwork แบบที่ 2 
(38 หน้า/นาที)  

14,900 จ่ายเป็นคา่จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดำ ชนิด 
Nekwork แบบที่ 2  
(28 หน้า/นาที) จำนวน 
1 เคร่ือง 
 
 

กองคลัง 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 
 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น 
แบบตั้งพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 
24000 บีทียู 

32,300 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน ขนาด 
24000 บีทียู จำนวน 1 
เครื่อง 32,300 บาท มี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาดที่กำหนดเป็น
ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 
บีทียู  
2. ราคาที่กำหนดเป็น
ราคารวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ี
มีความสามารถในการ
ทำความ 
เย็นขนาดไม่เกิน 
40000 บีทียู 

สำนักปลัด 

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟา้
และวิทย ุ

ไฟฟ้าสาธารณะชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลา่เซลล์) 

299,000 ไฟฟ้าสาธารณะชนิด
พลังงานแสงอาทิตย์    
(โซล่าเซลล์) พร้อมเสา
และการติดตั้งจำนวน 
10 ชุด ราคาชุดละ 
29,900 บาท 
 

สำนักปลัด 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564          หน้า 60 
 

 
ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 แผนงานรักษา

ความสงบ
ภายใน 

 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
ยานพาหนะและขนสง่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด
ความจุไมน่้อยกว่า 12,000 ลิตร 
ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน แบบ
หัวเก่งหน้าสั้น พวงมาลัยขวา
เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
 
 
 
 

- - สำนักปลัด 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ Multifuction เลเซอร์
หรือ LED สี 
 
 
 
 
 
 
 

14,980 จ่ายเป็นคา่จัดซื้อ 
Multifuction เลเซอร์
หรือ LED สี จำนวน 1 
เครื่อง ราคา 14,980 
บาท  
 
 

 

สำนักปลัด 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รบัจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

1. ถังน้ำ 5,800 ถังน้ำแบบพลาสติก ความจุ 
2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง  
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กองการศึกษา 

2. ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค ์ 8,400 ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ 
จำนวน 1 ลัง สามารถใส่
แฟ้มมาตรฐานได้ 4 ชัน้ 
(แผ่นชัน้ปรบัระดับได้) 3 
ลิ้นชัก/บานปิด พร้อม
กุญแจล๊อกวัสดุเคลือบเมลา
มีน ขนาด 120X40X82 ซม 

กองการศึกษา 

3. ตู้เหล็ก 2 บาน  5,400 ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 
หลัง คุณลักษณะแบบ 2 
บาน มีมือจบัชนิดบิด มีแผ่น
ชั้นปรบัระดับ 3 ชิ้น 
คุณสมบัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 

กองการศึกษา 

4. ปั๊มน้ำอัตโนมัต ิ 9,900 ปั๊มน้ำอตัโนมตัิ จำนวน 1 
เครื่อง ราคา 9,900 บาท เป็น
ปั๊มน้ำที่มีการทำงานอัตโนมัติ 
ตามจังหวะการเปิด – ปิด 
ขนาดมอเตอร์ 100 วัตต์ 
พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง 

กองการศึกษา 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลทีไ่ด้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

สำนักงาน 
5. พัดลมติดผนังขนาด 18 
นิ้ว 

19,600 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 
นิ้วพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 
ตัว ราคาตัวละ 2,450 
บาท 

กองการศึกษา 

6. พัดลมตั้งพ้ืนขนาด 18 
นิ้ว สามารถปรับระดับได้ 

25,500 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัด
ลมตั้งพ้ืนขนาดใบพัด 18 
นิ้ว จำนวน 17 ตัว ราคา
ตัวละ 1,500 บาท มี
คุณลักษณะดังนี้ 
- ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ 
มี Remote Control มี
ระบบ Thermo Fuse 

กองการศึกษา 

7. ตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น ชนิด
กระจกบานเลื่อน 

9,900 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เก็บเอกสาร 3 ชั้น เป็น
ชนิดกระจกบานเลื่อน 
ประตูเปน็แบบมีสี จำนวน 
2 หลังๆ ละ 4,950 บาท 

กองการศึกษา 

8. โต๊ะวางของ
อเนกประสงค์ 

7,350 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
วางของอเนกประสงค์ 
จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,450 
บาท ขนาดกว้าง 60 ซม. 
ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. 

กองการศึกษา 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลทีไ่ด้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

สำนักงาน 
9. เก้าอ้ีทำงาน          
(แบบมีล้อเลื่อน) 

2,400 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน (แบบมีล้อเลื่อน) 
จำนวน 1 ตัว เป็นเก้าอ้ี
พนักพิงระดับเตี้ย ขนาด
กว้าง 55 ซม.ลึก 57 ซม. 
สูง 88 ซม. โครงขาเก้าอ้ี
ทำจากเหล็ก 
 

กองการศึกษา 

10. ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง  3,500 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 
1 หลัง ขนาดกว้าง 92 
ซม. ลึก 31 ซม. สูง 97 
ซม. 
 

กองการศึกษา 

11. ตู้ล๊อกเกอร์ไม้
อเนกประสงค์ 6 ช่อง  

13,050 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 
ล๊อกเกอร์ไม้อเนกประสงค์ 
6 ช่อง จำนวน 9 หลังๆ 
ละ 1,450 บาท ขนาด
กว้าง 80 ซม ลึก 30 ซม. 
สูง 90 ซม 
 

กองการศึกษา 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลทีไ่ด้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

สำนักงาน 
12. ตู้ล๊อกเกอร์ไม้
อเนกประสงค์ 3 ช่อง  

4,950 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 
ล๊อกเกอร์ไม้อเนกประสงค์ 
3 ช่อง จำนวน 9 หลังๆ 
ละ 550 บาท ขนาดกว้าง 
42 ซม ลึก 30 ซม. สูง 87
ซม. ขนาดสูง 27 ซม. 
 

กองการศึกษา 

13. ชั้นวางของ
อเนกประสงค์ 

5,250 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้น
วางของ อเนกประสงค์ 3 
ชุด ชุดละ 1,750 บาท 
เป็นชั้นวางของชนิด 2 in 
1 สามารถถอดอุปกรณ์ใช้
งานได้ เก็บของได้มากกว่า 
1 ประเภท ขนาด 
80X30X86 ซม. 

กองการศึกษา 

ครุภัณฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

โต๊ะอาหารหน้าโฟเมก้า 29,800 โต๊ะอาหารหน้าโฟมเมก้า
ขนาดว้าง 60 ซม. ยาว 
1.80 ซม. สูง 50 ซม. 
จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 
7,450 บาท 

กองการศึกษา 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลทีไ่ด้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
5 แผนงาน

สาธารณสุข 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

1. เครื่องปรับอากาศแยก
ส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน 

32,300 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 
1 เครื่อง คุณลักษณะตาม
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ สำนัก
งบประมาณฯ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2. ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง 
ราคาหลังละ 5,500 บาท มี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. แบบ 2 บาน 
2. มีมือจับ 
3. มีแผ่นปรับระดับได้ 3 ช้ิน 
4. คุณสมบตัิมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก) 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3. ตู้เหล็กแบบกระจกบาน
เลื่อน 

11,000 ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง 
ราคาหลังละ 5,500 บาท มี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นตู้เหล็ก 
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับได ้
3. บานประตูเป็นแบบกระจก
บานเลื่อน 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลทีไ่ด้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
5 แผนงาน

สาธารณสุข 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

4. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว 
เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมี
ลิ้นชัก สำหรับวางเป็นคีย์บอด
และเม้าส ์

กอง
สาธารณสุขฯ 

5. โต๊ะวางของ
อเนกประสงค์ 

- - กอง
สาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

1. เครื่องรับส่งวิทยุ 28,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องรับ
ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด
ประจำที่ขนาด 10 วัตต์ 
จำนวน 1 เครื่อง มีลักษณะ
ดังนี ้
- เป็นเครื่องรับส่งวิทยรุะบบ 
VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด
กำลังส่ง 10 วัตต์ 
ประกอบด้วย ตัวเครื่อง
เพาเวอร์ซัพพลายไมโครโฟน 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2. เสาสัญญาณวิทยุพร้อม
อุปกรณ์ 

24,600 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเสา
สัญญาณวิทยุพร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ
ดังนี้ เป็นเสาแบบมีขนาด
ความสูง 11 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ฯ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลทีไ่ด้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
5 แผนงาน

สาธารณสุข 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน 

15,900 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค สำหรับงาน
ประมวลผลจำนวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 15,900 
บาท 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เครื่องพ่นฝุ่นละอองละเอียด 
UVL 

80,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพ่นฝุ่นละออง
ละเอียด UVL จำนวน 1 
เครื่อง 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 แผนงาน
เคหะชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงาน 7,000 เก้าอ้ีทำงานจำนวน 2 ตัว 
ตัวละ 3,500 บาท แบบ
หมุนได้ มีล้อเลื่อน ปรับ
ระดับได้ มีพนักพิงแขน 
ขาเหล็ก 5 แฉก 
 
 

กองช่าง 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลทีไ่ด้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 แผนงาน

เคหะชุมชน 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
1. ครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับ
ประมวลผล 

43,960 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค สำหรับ
ประมวลผล จำนวน 2 
เครื่อง เครื่องละ 21,980 
บาท 

กองช่าง 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดำชนิด Nekwork 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 

8,870  จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์และเลเซอร์
หรือ LED ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
จำนวน 1 เครื่องฯ 

กองช่าง 

7 แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีจำนวน 1 ตัว ราคา 
3,500 บาท  
 
 

3,500 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
จำนวน 1 ตัว ราคา 
3,500 บาท เป็นเก้าอ้ี
หมุนได้ พนักพิงสูง มี
ล้อเลื่อน ปรับระดับได้ 
และมีพนักพิงแขนขา
เหล็ก 5 แฉก 

 

สวัสดิการ
สังคม 
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ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ผลทีไ่ด้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
7 แผนงาน

สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องพิมพ์ 
Multifuction เลเซอร์หรือ 
LED สี 

15,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
Multifuction เลเซอร์
หรือ LED สี จำนวน 1 
เครื่อง ราคา 15,000 
บาท 
 

สวัสดิการ
สังคม 

     2. เครื่องคอมพิวแตอร์ All 
in One สำหรับประมวลผล 

23,000 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in 
One สำหรับประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ 
 

สวัสดิการ
สังคม 
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 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564 
  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด      
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายได้ 
  1.  โดยภาพรวมประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหินดาด คิดเป็นร้อยละ 95.7 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 97.2 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ร้อยละ 96.2         
ด้านกระบวนการและข้ันตอน และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 94.7 ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 
 

 
แผนภูม ิ1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
            อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
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2. เมื่อพิจารณาจำแนกตามงานพบว่า งานที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
งานด้านทะเบียน (ทะเบียนพาณิชย์) ร้อยละ 98.3 (10 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ร้อยละ 96.2 (10 คะแนน) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ร้อยละ 94.2 (9 
คะแนน) และงานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 93.7 (9 คะแนน) ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 2 
 

 
 

แผนภูม ิ2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
             อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
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  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด     
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
  1. งานด้านทะเบียน (ทะเบียนพาณิชย์) 
   เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด งานด้านทะเบียน (ทะเบียนพาณิชย์) คิดเป็นร้อยละ 98.3      
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกคิดเป็นร้อยละ 
99.2  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ 
ร้อยละ 98.3 และด้านกระบวนการและข้ันตอน ร้อยละ 97.5 ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 3 
 

 
 
แผนภูม ิ3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
              งานด้านทะเบียน (ทะเบียนพาณิชย์) 
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  2. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
   เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 
94.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ร้อยละ 96.7 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.0 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 93.3     
และด้านกระบวนการและข้ันตอน ร้อยละ 91.7 ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 4 
  

 
 
แผนภูม ิ4 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
              งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
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  3.  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 
96.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประชาชนมีความพึงพอใจในมากท่ีสุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
ร้อยละ 98.7 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและข้ันตอน ร้อยละ 97.5 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.0 
และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.7 ตามลำดับ รายละเอียดตามแผนภูมิ 5 
 

 
 
แผนภูม ิ5 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
              งานด้านพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสังคม 
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  4.  งานด้านสาธารณสุข 
   เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า ข้อรายการที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด งานด้านสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 93.7 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านทีป่ระชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 97.5 รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ ร้อยละ 95.0 ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 92.5 และด้านช่องทางการ
ให้บริการ ร้อยละ 90.0 ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 6 
 

 
 
แผนภูม ิ6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
              งานด้านสาธารณสุข 
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