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สวนท่ี  1 
 

บทนํา 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 

2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 สงผล
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
อํานาจหนาที่เพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีหนาที่จัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถ่ิน
และสามารถบงช้ีความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมกีารวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการคอื  

1)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
2)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
3)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  
4)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ําซอน และ  
5)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
มีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอก
ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูล
ปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ  ในทางตรงกันขามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการให
ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการ
มักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึง 
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ปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิด

ความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแต
ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความ
ซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่
จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศยัพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งที่
มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจาก
การประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว
หรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการ
ตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของ
หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณ
รายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวม
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปน
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2560) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และ  ขอ 14  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ  (1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3)  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา
ทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

  

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  เปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหินดาด    
จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง มีนาคม 2560) ขึ้น  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้             
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เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางที่ถูกกําหนดไวใน
รูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวน
ไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการ
ทํางานเพ่ือใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม  
นโยบายสาธารณะที่กําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินได
ดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัย
นําเขาหรือทรัพยากรที่ ใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สําคัญที่สดุคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป  และ
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมารรายจายเพ่ิมเติม  การจายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตอง
มีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใช
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย และใหหัวหนา
หนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ 4  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงนิอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี ้

1)  ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

  

2.  ความสําคัญของการตดิตามและประเมินผล 

1.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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2)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะใหเงิน

อุดหนุน 
3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่

จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 
4)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 25 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาร
รายจายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
สามป   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวาง
แผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรง
รีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหมั่นรอโอกาสที่
จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตอง
หยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น  ตั้งรับใหมั้นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็
จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยัง่ยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง     
 
 
 

1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
4)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม 
5)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
6)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
8)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 

  

3.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
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ขัน้ตอนท่ี 1   

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  ขอ 28  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  
1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถิ่นคดัเลือกจํานวนสองคน  
3)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือกจํานวนสองคน  
4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเองจํานวนสองคน       
5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ขั้นตอนท่ี 2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1)   

ขั้นตอนท่ี 3    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
ขอ 29 (2)   

  ขั้นตอนท่ี 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  
ขอ 13 (3)    

ขั้นตอนท่ี 5    
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 14 (5)   
 
 
 

  

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันท่ี  22  พฤศจิกายน  2556  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน ท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี ้

5.1 กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี ้

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม    
(2)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(3)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น   

 
  

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(4)  ความกาวหนา  (Progress)  

พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยพิจารณา 
1)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   

2)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชวีิต 
เด็กไดรับการศกึษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัตใิหมลดลง  สภาพความเปนอยูดี
ขึ้น  มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

3)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
4)  ดานเศรษฐกจิ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการทองเที่ยวใน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

5)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาตไิมถูกทําราย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีขึ้น     
6)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถิ่นยังคงอยูและไดรับ
การสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามี
สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยม
ที่ดีงาม และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความ
เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(7)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง
สงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของ  โดยพิจารณา 
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ถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามี

ผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกตองหรือไม  

5.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  และเขต อปท.ขางเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณา
การ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัย

ใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ได  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  
เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน   

4.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) รวมท้ังที่เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
4.4  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 
4.5  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.7  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน 
4.8  เสนอแนะความคดิเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบที่สําคัญ  2  ประการ  
ดังนี้ 

6.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  4  ประการ  ดังนี ้

  

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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  (1)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถิ่น  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ 4 ขางตน) 
  (3)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาส
และรายหกเดือนได  ดังนี ้

รายไตรมาส 
  (1)  ไตรมาสท่ี  1  (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(2)  ไตรมาสที่  2   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (3)  ไตรมาสท่ี  3   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(4)  ไตรมาสที่  4   (เดอืน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  6  เดือน 

  (1)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (2)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   (4)  เครื่องมือ  อนัไดแก   

เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวม
ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ ไดรับจากแผนพัฒนา  เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะหทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิโ์ดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น   

(5)  กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซึ่ง

เปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ทองถิ่น  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มี
อยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ 
เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
(data analysis)  
 6.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูล

มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   
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(2)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  แผนการ
ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนที ่

  
   

     
 สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.  ดังนี ้  

7.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว  

ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   
   (1)  แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี ้

แบบท่ี  1  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(3)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
7.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
        ตําบลในภาพรวม 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 

                ตําบลหินดาดแตละยุทธศาสตร 
แบบท่ี  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหาร

        สวนตําบลหินดาด (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
7.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

1)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
 

  

7.  เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

8.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
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2)  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบตัิ เปนตน 

4)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

5)  ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

6)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

8)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทํา
ใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวน
โครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 

(1)  นายสุรเชษฐ  มอมขุนทด  สมาชิก อบต.   เปนกรรมการ 
(2)  นายรชต   บัดสูงเนิน   สมาชิก อบต.   เปนกรรมการ 
(3)  นายมานัส  เลิศกิจลักษณ  สมาชิก อบต.        เปนกรรมการ 
(4)  นายเดน ผิวทว ี   ผูแทนประชาคม หมู 21  เปนกรรมการ 
(5)  นายถนอม  มอมขุนทด   ผูแทนประชาคม หมู 14  เปนกรรมการ 
(6)  นายชาญชัย   ฟุงสันเทียะ  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ เปนกรรมการ 
(7)  นายอดุล  เตือนจันทึก  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ เปนกรรมการ 
(8)  นายประหัส  เลิศกิจลักษณ  ผูทรงคณุวุฒิ   เปนกรรมการ 
(9)  นายสํารวย  ภูมิโคกรักษ  ผูทรงคณุวุฒิ   เปนกรรมการ 

   (10)  นายปญญา  ผันดอนดู  ผูอํานวยการกองชาง  เปนกรรมการ 
 (11)  นางสายฝน  คงขุนทด  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เปนกรรมการ 

 
 
  

9.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
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  (1)  นายสิริเชษฐ  รุงสิทธิ์รัฐกร ปลัด อบต.   ประธานอนุกรรมการ 
  (2)  นายวรศักดิ์  เจียมยทุธการณ  หัวหนาสํานักปลัด   อนกุรรมการ 
  (3)  นายเอนก  ศรีกําปง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   เลขานุการ 
  (4) นางสาวภิญญดา  วรกิจธนล เจาพนักงานธุรการ   ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 

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

10.  คณะอนกุรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
หินดาด 
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ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
  
 ยุทธศาสตรและการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
ภายใตแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2560 - 2562 ) ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาตําบลหิน
ดาด ดังนี้ 
   
 วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด 

        “การศึกษากาวไกล ใสใจคุณภาพชวีิต เศรษฐกิจรุงเรือง พัฒนาตอเนื่อง   
                                           เฟองฟูวัฒนธรรม  นอมนํานโยบาย  ” 
 

  พันธกิจ/ภารกิจการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให ไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ 
ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตของทองถิ่น 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศกึษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปญญาของทองถิ่น 

3. การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม  และยัง่ยืน   
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพยสินของประชาชน 
5. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือของหนวยงานตางๆ และประชาชนเพ่ือพัฒนาทองถิ่น

ที่ยั่งยืน 
6. สงเสริมใหราษฎรในพ้ืนที่มีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ 
7. ปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  พรอมจัดระบบชลประทานใหเพียงพอกับการทําการเกษตรกรรม 
8. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 

จุดมุ่งหมายเพือการพฒันา    

1. ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึงรวมทั้ งปลูกฝงและสงเสริมให 

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษคุณคาทางวัฒนธรรม 
3. ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา 
4. ดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนรวมทั้งปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด 
5. ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีการนันทนาการอยางมีคณุภาพและเพียงพอ 
6. จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง 
8. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงาน ภาครัฐ เอกชนและอื่นๆ เพ่ือให

บรรลุจุดมุงหมายของการพัฒนา 
9. สงเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
10. ดําเนินการในดานโครงสรางพ้ืนฐานใหทั่วถึง 

/องคการบริหาร.......... 
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องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ไดวางแผนการดําเนินงานเปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร/

แนวทาง โดยสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
เปาหมาย 
เพ่ือกอสรางและซอมแซม  ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีความ 

สะดวกและไดมาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคุณภาพ
ชีวิต ดานการคมนาคมขนสง ดานความสงบเรียบรอย ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ดานความสงบสุขของ
ประชาชนและดานเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
  กอสรางโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะใหมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น  และใหมี
ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรพัยสิน โดยเนนการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม ดังนี ้
  1.   กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประชาชนไดรับความสะดวก 
  2.   กอสราง ขยายเขตไฟฟา และไฟฟาสาธารณะ 
  3.   กอสรางและขยายเขตการบริการประปา 
  4.   บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา 
 ตัวชี้วัด 

1. จํานวนการกอสราง การปรับปรุง ถนน และทางระบายน้ํา และระบบการชลประทานท่ีดีขึ้น   
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน 
3. จํานวนปริมาณการกอสราง และขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน 
4. จํานวนการไดรับบริการสาธารณะอื่นๆ เชน โทรศัพทสาธารณะ และบริการดานสาธารณสุข 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
เปาหมาย 

1. เพ่ือพัฒนาทางดานแหลงน้ํา หวย หนอง คลอง บึง สระน้ํา และระบบชลประทาน  โดยการ
พัฒนาแหลงน้ําในเขตองคการบริหารสวนตําบลอยางเปนระบบ 

2. เพ่ือพัฒนาดินและปรับปรุงดนิในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงบํารุงดินใหมีความเหมาะสม 
2. พัฒนาแหลงน้ํา ขยายระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
3. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

 ตัวชี้วัด 
1. คุณภาพของดินในตําบลหินดาด 
2. ความอุดมสมบูรณทางดานแหลงน้ําและชลประทาน 
3. จํานวนการใชสินคาเกษตรอินทรีย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 
เปาหมาย 
เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น ใหมี

ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  มีความรู  ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการพัฒนาฝมือแรงงานในการ 
/ผลิตเพ่ือ......... 
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ผลิตเพ่ือเพิ่มมูลคาของสินคา มีการฝกอบรมทักษะดานแรงงานใหกับประชาชนที่สนใจ ใหประชาชนรวมแสดงความ

คิดเห็นเพ่ือใหประชาชนรูสึกเปนเจาของผลิตภัณฑนั้น และเปนการสนองตอบความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
เปนการขจัดความขัดแยงและเสริมสรางการยอมรับของประชาชน  ในการนี้จะสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร และสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตาม
ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 

 แนวทางการพัฒนา 
1.  สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการ 

แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 
2.  เสริมสรางและเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพของครวัเรือนและกลุมอาชีพ 
3.  สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ของกลุมอาชีพภายในตําบลใหไดมาตรฐานมากขึ้น 
5.  สงเสริมโครงการบูรณาการ การฝกฝมือแรงงานกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 5   

 นครราชสีมา 
6.  ตรวจสอบ ติดตามการทํางานของกลุมอาชีพใหมีความโปรงใส ประเมินผล รับทราบ 

 ปญหาพรอมทั้งใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง 
 ตัวชี้วัด 

1. จํานวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลผลิตทางเกษตรอินทรีย และการแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร 

2. จํานวนครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
3. จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมีระบบ 
4. จํานวนยอดจําหนายที่เพ่ิมขึ้นและผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับของตลาดและผูบริโภคมากขึ้น 
5. ผูไดรับการฝกทักษะมีความรู  ความชํานาญและไดรับการรับรองจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 

5 
   6.  กลุมอาชีพมีการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยแทจริง     

 โดยมอีงคการบริหารสวนตําบลเปนที่ปรึกษาพรอมทั้งตรวจสอบกลุมอาชีพ 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 เปาหมาย 

เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย   
ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ดานคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถิ่น  ใหมี
คุณภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545 – 2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
2. การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 
3. การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 
4. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 
5. การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและการนันทนาการ 
6. สงเสริมอัตราการปองกันเฝาระวังรักษาบําบัดผูเสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนใหเขมแข็ง 
7. สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหสามารถลดปญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ 

อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยตาง ๆ   
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8. สงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนชุมชนที่ มีความสงบสุข ขอขัดแยงภายในชุมชนลดลง ประชาชนหันมารวมกันอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีเกาแกเพ่ิมขึ้น 
2. จํานวนประชาชนที่ไดรับการศกึษาทั้งในและนอกระบบ และตองการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนเพิ่มข้ึน 
3. จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตด ี
4. ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจใสในดานสวัสดิการตาง ๆ อยางท่ัวถึง 
5. ประชาชนในชุมชนหันมาใสใจในการเลนกีฬาและมีสนามกีฬาพรอมอุปกรณที่จําเปนในดานการกีฬา

ใหทุกชุมชนอยางทั่วถึง 
6. จํานวนภารกิจที่ไดรับการถายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ 
7. ปญหายาเสพติดไมมีและชุมชนเขมแข็ง 
8. มารดาและทารกไดรับการดูแล 
9. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจํานวนอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรมมีจํานวน

ลดลง 
10. จํานวนประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขอยางถวนหนา 

 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
 เปาหมาย 
 เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและให
บรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา  ตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
 แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
2. สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3. สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน และสังคม 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
2. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 
3. สงเสริมการจัดการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 

 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 เปาหมาย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชน ในการนี้ใหมีการ
พัฒนาบุคคลใหมีสํานึกรักษทองถิ่น เสริมสรางศักยภาพ ปลูกฝงจิตสํานึกในระดับรากหญา หรือเยาวชนผูมาสานตอ
นโยบายของชนรุนกอนและใหมีความสอดคลองกับแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาดานการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน  เพื่อ
ปองกันและลดปญหาภัยแลงที่เกิดข้ึนในพ้ืนที ่
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2. สรางจิตสํานึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภคในการอนุรักษทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 
3. การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย 
4. สรางจิตสํานึกใหประชาชนรักถิ่นฐานและรวมกันรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 
1. การจัดการระบบชลประทาน การใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน

สูงสุด และเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ําใชในการเกษตรของเกษตรกรในการทํา
เกษตรกรรม 

2. จํานวนผูประกอบการและผูบริโภคท่ีไดใหความรวมมือในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 

3. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีใหการบริการลดนอยลง 
4.  ประชาชนมีความหวงแหน รวมมือกันรักษาและรูจักใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนตอ

ชุมชนมากที่สุด 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
เปาหมาย 
เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนที่ไดรูจักคุณคาของแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยว

ทางศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
สํารวจพ้ืนที่ในตําบลหินดาดวามีสถานที่แหงใดที่ควรจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวประจําตําบล 

1) ประชาสัมพันธทั้งในเขตตําบลและนอกเขตตําบลใหรูจักทั่วกัน 
2) พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวและอนุรักษไวตลอดไป 

ตัวชี้วัด 
1.  การพัฒนาทางดานแหลงทองเที่ยว 
2. จํานวนนักทองเท่ียวที่เขามาเที่ยวในตําบลหินดาด 
3. ความรวมมือของคนในชุมชน 
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สวนที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

 

 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหินดาด ไดกําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูล
ดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของ
ประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง มีนาคม 2560)  คือ
การประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการ
ปกครองสวนทองถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

-20- 
 

แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําชี้แจง  แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ….........องคการบริหารสวนตําบลหินดาด…...................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 

ไมมี 
การ

ดําเนินงาน 

สวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น     

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ    
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

   

สวนที่  2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น     

7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล    

8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน    

9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน ( SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน 

   

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของทองถ่ิน 

   

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น    

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน    

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น    
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด    
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร    
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร    
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 แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําชี้แจง :  แบบที่ 2 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน  
ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนยุทธศาสตร 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..................... องคการบริหารสวนตําบลหินดาด………………….. 
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 
 (1) ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
  
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3  ป 
2.     จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป 

 

     ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ปที่ 1 พ.ศ. 2560 ปที่ 2 พ.ศ. 2561 ปที่ 3 พ.ศ. 2562 รวม 
จํานวน 
โครงการ 

 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   
     ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

27 18,830,000 267 261,915,000 404 404,51,000 698 689,636,000 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    ดานการเกษตร 

9 5,000,000 36 29,950,000 63 121,660,000 108 161,080,000 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    ดานเศรษฐกิจและแกไข  
    ปญหาความยากจน 

7 1,650,000 9 760,000 15 25,700,000 31 28,110,000 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
     สังคมและการแกไข 
     ปญหาความเดือดรอน  
      ของประชาชน 

50 15,115,000 4 750,000 4 490,000 58 16,355,000 

5.  ยุทธศาสตรการบริหาร 
     จัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

23 10,650,000 2 45,000 2 250,000 27 10,945,000 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
     ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดลอม 

9 1,040,000 1 50,000 3 1,550,000 13 2,640,000 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
     แหลงทองเที่ยว 

0 0 1 100,000 1 50,000 2 150,000 

รวม 125 52,285,000 320 293,570,000 492 554,271,000 937 900,126,000 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2560 
(1) ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอยละ 

1.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

- - - - 3 100 - - - - 3 4.34 

2.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเกษตร 

- - - - 1 100 - - - - 1 1.44 

3.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและ
แกไขปญหาความยากจน 

- - - - 2 100 - - - - 2 2.89 

4.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและการ
แกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน 

14 37 - - 24 63 - - - - 38 55 

 5.  ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

14 64 - - 8 36 - - - - 22 32 

6.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1 33.33 - - 2 66.66 - - - - 3 4.34 

7.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

- - - - - - - - - - -  

รวม 29 42 - - 40 58 - - - - 69 100 
  

 

หมายเหตุ * จาํนวนโครงการทงั  ยุทธศาสตร์ทดีาํเนินการเสร็จคดิเป็นร้อยละ   42  ของโครงการ 

      ทงัหมดทอียู่ในแผนการดาํเนินงานปี 2560 
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สวนที่ 3  
 

แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

คําชี้แจง  :  แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหินดาด ตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีการกําหนดระยะเวลาในการรายงาน           ปละ 2 ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 

สวนที่  1 ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อองคการบริหารสวนทองถิ่น............. องคการบริหารสวนตําบลหินดาด...................... 
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรและโครงการที่ดําเนินการในป 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)  
ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนการดําเนินงานและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ ตามแผนการ
ดําเนินงานประจําป 2560 

 

  

 หมายเหตุ  :  จํานวนโครงการที่ดําเนินการในรอบเมษายน(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)    

                  คิดเปนรอยละ 42  ของโครงการท้ังหมดท่ีอยูในแผนดําเนินงานป 2560  

  

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูใน

แผนการดําเนนิงาน
ประจําป 2560 

จํานวนโครงการ 

ที่ปฏิบตัิ 
คิดเปนรอยละ 

ที่ปฏิบตัิ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3 0 0 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 1 0 0 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไข 
    ปญหาความยากจน 

2 0 0 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการแกไขปญหา 
    ความเดือดรอนของประชาชน 

38 14 37 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร 
    จัดการบานเมืองที่ดี 

22 14 64 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 1 33.33 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 0 0 0 
รวม 69 29 42 
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สวนที่  3 ผลการดําเนินงาน  
จํานวนโครงการและงบประมาณที่ดําเนินการตามแผนดาํเนินงานประจําป พ.ศ.2560 
 โดยแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
     

 ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
 
2 
3 

 โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมวางประปา  
 อบต.หินดาด 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.หินดาด 
 โครงการเทพ้ืนคอนกรีตและกอสรางรางระบายน้ํา 

(ยังไมไดดําเนินการ) 
 

(ยังไมไดดําเนินการ) 
(ยังไมไดดําเนินการ) 

  

 

 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
         

 ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
 

โครงการสงเสริมกิจกรรมดานการเกษตร (ยังไมไดดาํเนินการ) 
 

 

 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 
  

 ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
 
1 
2 
 

3.1 แนวทางการสงเสริมและเพ่ิมทักษะการประกอบ
อาชีพครัวเรือนและกรุมอาชีพ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตําบลหินดาด 

 
 

(ยังไมไดดําเนินการ) 
(ยังไมไดดําเนินการ) 

 

 

 
 
 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 

   

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
1. 

4.1 ดานการศึกษา 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 

 
1,718,000 

 

2 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หินดาด  

442,000  

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 38,540  
4 อาหารเสริมนม 217,787  
5 คาจัดการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน) 375,700  
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
 
 

 6 

4.2 การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา 
ผูดอยโอกาส และผูตดิเชื้อ HIV 
 

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 

 
 
 

50,000 

 

7 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,346,900  

8 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,078,400  

 
9 

4.3  การสงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
โครงการจัดแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดประจําป 2560 
 

 
215,200 

 

 
10 

4.4  การสงเสริมดานสุขภาพ อนามัยฯ 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 
240,000 

 

11 โครงการปองกันและแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอน 
วัยอันควร การตั้งครรภในวัยรุน และการปองกันโรค 
ติดตอทางเพศสัมพันธ 

11,290  

 
 
 

12 

4.5 การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น 
โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 

 
 

24,360 

 

 
 

13 

4.6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณี
ฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยตางๆ 
คาใชจายจําเปนเรงดวน หรือ ฉุกเฉินเก่ียวกับสาธารณ
ภัยตางๆ  

 
 

9,840 

 

 
 

 
14 

4.8  สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ
อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม 

 
 

16,270 
 

 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
 

1. 

5.1 สงเสริมศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนา 
คาใชจายประจําสํานักงาน อบต.หินดาด ประเภท
เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราวและเงิน
เพ่ิมการครองชีพของพนักงานสวนตําบลพนักงานจาง 
และคณะผูบริหารทองถ่ิน คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ 

 
 

6,481,754 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

2. คาตอบแทนประเภทตางๆ 
-ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน 
-การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 
-เงนิชวยเหลือคารักษาพยาบาล ฯลฯ 
 

 
3,320 

 

 3. รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 
-คาจางเหมาบริการตางๆ 
-คารับวารสาร 
-คาธรรมเนียมในการตรวจสอบแนวเขต 

 
297,570 

 

 
4. 
 
 

 
รายจายเก่ียวกับการคารับรอง ในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลและคารับรอง ในการประชุมฯ 

 
4,500 

 

5. รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน  
 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 - คาใชจายในการเลือกตั้ง 

259,050  

6. 
 

รายจายบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 137,627  

7. คาสาธารณูปโภค 
-คาไฟฟา 
-คาน้ําประปา 
-คาโทรศพัท 
-คาบริการโทรคมนาคม 
-คาไปรษณียโทรเลข 

177,370  

8 คาจัดซ้ือวัสดุของ อบต. 
-วัสดุยานพาหนะและขนสง 
-วัสดุคอมพิวเตอร 
-วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
-วัสดุกีฬา ฯลฯ 

 
147,519 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

9 จัดซื้อครุภัณฑทั้งหมดของ อบต.หินดาด 
- กระดานไวทบอรดหนาเดียว(กองการศึกษาฯ) 
- เครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษาฯ) 
- เครื่องปรับอากาศ(สํานักปลัด) 
- เครื่องปรับอากาศ(กองชาง) 
- ตูเก็บเอกสาร2บานเปดฯแบบทึบ(กองคลัง) 
- ตูเก็บเอกสาร 3 ชั้น (สํานักปลัด) 
- ตูล็อกเกอรไม (กองการศกึษาฯ) 
- โตะทํางานผูบริหารฯ 2 ตัว (สํานักปลัด) 
- โตะทํางานผูบริหาร 1 ตัว (กองชาง) 
- โตะทํางานผูบริหาร 1 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) 
- โตะทํางานผูบริหาร 1 ตัว (กองสาธารณสุขฯ) 
- โตะทํางานพรอมเกาอ้ี(ระดับ 3 – 6) (กองคลัง) 
- ปมน้ําอัตโนมัติ 2 ตัว (สํานักปลัด) 
- พัดลมตั้งพ้ืนขนาด 18 นิ้ว (กองการศึกษาฯ) 
- เครือ่งคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล(กองคลัง) 
- เครื่องพิมพชนิดเรเซอร/LED สี (กองการศึกษาฯ) 
- เครื่องพิมพชนิดเรเซอร/LED สี (กองสาธารณสุขฯ) 
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกฯ (สํานักปลัด) 
-  เครื่องพิมพชนิดเรเซอร/LED ขาว – ดํา (กองคลัง) 
- เครื่องสํารองไฟขนาด 2 kVA (กองคลัง) 
- เครือ่งตัดหญาแบบเข็น (กองการศึกษาฯ) 
- ตูทําน้ํารอนน้ําเย็น (กองชาง) 
- ตูเย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต (กองการศึกษาฯ) 
- โตะอาหารหาโฟเมกา (กองการศกึษาฯ) 
- โทรทัศนสี แอล อี ดีฯ (กองการศกึษาฯ) 
- ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (สํานักปลัด) 
- เครื่องสูบน้ําแรงดนัสูงเครื่องยนต(สํานักปลัด) 
- ทอPVC ชนิดแข็งปลายบาน (สํานักปลัด) 
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพ้ืน(กองสาธารณสุขฯ) 
- รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน (กองคลัง) 
- รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ลอฯ(กองสาธาฯ) 
- กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (กองสวัสดิการฯ) 
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร(สํานักปลัด) 
- จอรับภาพแบบขาตั้ง(สํานักปลัด) 
- กลองระดับ(กองชาง) 
- ไมสตาฟอลูมิเนียมแบบชัก (กองชาง) 
- ลอวัดระยะทาง (กองชาง) 

 
(ยังไมดําเนินการ) 

 

(อยูในระหวางดําเนินการ) 

 (ยังไมดําเนินการ) 
(อยูในระหวางดําเนินการ) 

 (ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 

15,000 
7,500 
7,500 
7,500 

(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 

(อยูในระหวางดําเนินการ) 
 
 

 (อยูในระหวางดําเนินการ) 
 

(อยูในระหวางดําเนินการ) 

 (ยังไมดําเนินการ) 
(อยูในระหวางดําเนินการ) 

 

(อยูในระหวางดําเนินการ) 
 

 (ยงัไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 

(อยูในระหวางดําเนินการ) 

(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 
(ยังไมดําเนินการ) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

-28- 
 

 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

10 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน (ผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ) 

386,570  

11 สมทบกองทุนประกันสังคม 80,627  
12 สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 270,000  
13 รายจายตามขอผูกพัน(ทุนการศึกษาผูดูแลเด็ก) 150,000  
 
 

14 
 

5.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและ
องคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาฯ 
โครงการอบรมใหความรูการจัดทําแผนชุมชน 

 
 

32,510 

 

 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
 
 

1. 

6.1  แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิ่งแวดลอม... 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

 
 
 

720 

 

 
7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 
 
 
 


