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สวนที่ 1  บทนํา 

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

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    

ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและ

ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ 

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถ่ิน สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตาม

แผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน กิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ัง

งบประมาณในการดําเนินงาน 

  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตรวจสอบดูวา

แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนด

ไวหรือไมอยางไร 

  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา

อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําให

ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/

รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความ

สอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนในทองถ่ิน 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
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ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ

เม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายาม

ลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี

ข้ึนต้ังรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียใน องคการบริหาร

สวนตําบลหินดาด  ใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ

ดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและ

ประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้ง

ไวไดอยางดียิ่ง 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววา

สิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ

เพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปน

วัตถุประสงคไดดังนี้ 

  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด ซ่ึงจะชวย

ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       

และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล

การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 

  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ 

การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบรหิารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด 

  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุก

ระดับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในทองถ่ิน

หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
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  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการของสํานกั/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  

  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  

  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   

  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  

  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ิน

คัดเลือก จํานวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง

ดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2. ดําเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี

กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ

ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 

  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ได

กําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร

และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามี

วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) 

ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา

ผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร 

มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ี

ไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  

ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม

แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวน

ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ

ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา

ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ

ข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว   แต

ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
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Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบ

ท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ

ก็ไดตามความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน

รายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชน

ท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2  และสวนท่ี 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจ

ในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจ

กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ

หนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอยาง

นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

ข้ันตอนการรายงานผล 

 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 
สภาทองถ่ิน 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณา

เลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือ

ใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือ

โดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ

สัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจ

หนาท่ี ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  

ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 

สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

รายงานผล เสนอ 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

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 ให

ประชาชนในตํ าบลทราบใน ท่ี

เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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   กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช

เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบ

และการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต   (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร)โครงการพัฒนาแหลง

เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 

  2. การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน

การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ

สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-

formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และ

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง          

ไมเครงครัดในข้ันตอน 

   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวน

รวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับ

ประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-

participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง

กายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  4. การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  

ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปน

หลักฐาน 

  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
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ประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค 

คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ประโยชนของการตดิตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน

โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน

หัวขอได ดังนี้ 

  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ

ตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต 

  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 

ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความ

เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 

เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินให

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ

ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  

  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝาย

ตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 

กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบล  

�  

 

 

 

 

 

สวนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

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

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบิหารสวนตําบลหินดาด มีรายละเอียด ดังนี้ 

       1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

        ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

        ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 

        ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 

        ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอน 

ของประชาชน 

        ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

        ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว     

       2) พันธกิจ ประกอบดวย 

        1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษและ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถ่ิน 

        2.  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางเหมาะสม  และยั่งยืน   

        3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความม่ันคงและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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4.  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือของหนวยงานตางๆ 

และประชาชนเพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน 

5.  สงเสริมใหราษฎรในพ้ืนท่ีมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ 

  6.  ปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  พรอมจัดระบบชลประทานใหเพียงพอกับ

การทําการเกษตรกรรม 

7.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

      3) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 

      1.  ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

      2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึงรวมท้ังปลูกฝง

และสงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษคุณคาทางวัฒนธรรม 

      3.  ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา 

      4.  ดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนรวมท้ัง

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

      5.  ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีการนันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ 

      6.  จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

      7.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง 

      8.  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงาน 

ภาครัฐ เอกชนและอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของการพัฒนา 

      9.  สงเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

      10.  ดําเนินการในดานโครงสรางพ้ืนฐานใหท่ัวถึง 

 

       4) แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   แนวทางการพัฒนา 

     1.   กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประชาชนไดรับความสะดวก 

    2.   กอสราง  ขยายเขตไฟฟา  และไฟฟาสาธารณะ 

    3.   กอสรางและขยายเขตการบริการประปา 

    4.  โครงสรางพ้ืนฐานดานอ่ืนและการบริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับ

อยางถวนหนา 

     2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 

    แนวทางการพัฒนา 
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    1.  พัฒนาแหลงน้ํา  เข่ือนก้ันน้ํา  ฝายน้ําลน ขุดสระน้ํา การขุดคลอง 

ระบบชลประทาน  และการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 

    2.  พัฒนาและปรับปรุงดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีความ

สมบูรณข้ึน 

     3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 

    แนวทางการพัฒนา 

   1.  เสริมสรางและเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือนและกลุม

อาชีพ  เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑทาง

การเกษตร 

    2.  เพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ  ของกลุมอาชีพภายในตําบลใหได

มาตรฐานมากข้ึน 

    3.  สงเสริมโครงการบูรณาการ  การฝกฝมือแรงงานกับสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาค  5  นครราชสีมา 

        4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอน 

ของประชาชน 

   แนวทางการพัฒนา 

  1.  การพัฒนาสงเสริมการศึกษา    

    2.  การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และผู

ติดเชื้อ HAV 

  3.  การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและการนันทนาการ 

  4.  การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 

  5.  การพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

    6.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเก่ียวกับสาธารณภัย

ตางๆ 

    7.  สงเสริมมาตรการปองกัน  เฝาระวัง  รักษา บําบัดผูเสี่ยงติดยาเสพติดและ

การรักษาสภาพชุมชนใหเขมแข็ง   

    8.  สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิใหสามารถลดปญหาความ

รุนแรงจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรม 

    5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

    แนวทางการพัฒนา 

    1.  สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถ

ในการพัฒนา 
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   2.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการ

พัฒนาทางการเมืองและสังคม 

   3.  สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน 

    4. การพัฒนาเผยแพรขอมูลขาวสารสูประชาชนและเปดโอกาสให

ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ 

   6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    แนวทางการพัฒนา 

    1.  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

   2.  การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย 

    7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

   1.  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวดานศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียว 

 

       5) วิสัยทัศน  

        “การศึกษากาวไกล  ใสใจคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจรุงเรือง   

                                    พัฒนาตอเนื่อง เฟองฟูวัฒนธรรม นอมนํานโยบาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น   

      แผนพัฒนาทองถ่ิน(2561-2565) (เฉพาะป พ.ศ. 2561) 

          ยุทธศาสตร แผนงาน  โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 
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1. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 

35 

 

1  

49,084,000 

 

720,000  

14 

 

-  

6,939,599 

 

-  

2. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเกษตร 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 

2. แผนงานการเกษตร 

1 

 

1 

2,500,000 

 

250,000 

 - 

 

- 

 - 

 

- 

3. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ

และแกไขปญหาความ

ยากจน 

1. แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

2 370,000 2 76,735 

4.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาสังคมและการ

แกไขปญหาความ

เดือดรอน 

ของประชาชน 

 

1. แผนงานการศึกษาฯ 

2.แผนงานสาธารณสุข 

3. แผนงานสังคมสงเคราะห 

4. แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 

6. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

7. แผนงานงบกลาง 

11 

11 

1 

2 

 

12 

4 

5  

8,459,500 

2,930,000 

 250,000 

300,000 

 

1,025,000 

1,200,000 

21,750,000 

9 

7 

- 

1 

 

 7 

3 

4 

6,758,800 

654,962 

 - 

 24,156 

 

290,952 

216,375 

18,054,059 

5. ยุทธศาสตรการ

บริหารจดัการอยางมี

ประสิทธิภาพฯ 

1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

2. แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 

3. แผนงานงบกลาง 

9 

6 

2 

 3,200,000 

290,000 

700,000 

7 

4 

2 

598,524 

13,324 

468,026 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1. แผนงานการเกษตร 

2. แผนงานสาธารณสุข 

5 

2 

420,000 

200,00 

3 

1 

48,160 

17,710 

7. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

1. แผนงานการศาสนาและ

วัฒนธรรม 

1 100,000 - - 

รวม 99 66,594,500 64 34,161,382 

 

     

 

 

 

  

 

 



 
  

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2562         หนา 14 

 

    1.3  ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2561  

      

   

 ยุทธศาสตร 

แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวน

เงิน 

ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

1. แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานทาขี้เหล็ก หมู 2 

ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา 

  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

167 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย

กวา 668 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 41 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 123 

ตรารางเมตร ชวงท่ี 3 ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 90ตาราง

เมตรไหลทางตามสภาพ 

487,000 ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

รอยละ  60 ของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานปราสาท หมู 4 ตําบล

หินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  169  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมนอย

กวา  676  ตารางเมตร  ลงดินเสริมขนาดกวางเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 

206 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

412 ลูกบาศกเมตร วางทอระบายน้ําขนาด 0.30 x 1.00 เมตร  

จํานวน  12  ทอน 

385,000 ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

รอยละ  60 ของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานศรีบุญเรือง หมู 8 

ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา 

 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาว  132  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมนอย

กวา  660  ตารางเมตร  ไหลทางตามสภาพ  

493,000 ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

รอยละ  60 ของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหินดาดตะวันออก หมู 

13 ตําบลหินดาด  อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา 

 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย

กวา 750 ตารางเมตร ชวงที ่2 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 175 

ตารางเมตร  ลงดินถมไหลทางท้ัง 2 ขาง กวางเฉล่ีย 0.30 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 24 ลูกบาศก

 492,000 ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

รอยละ  60 ของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 
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เมตร 

 

 

 

 

   

 ยุทธศาสตร 

แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวน

เงิน 

ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

1. แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

5.  โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานรวมใจ หมู 15 ตําบล

หินดาด  อําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา 

ซอมสรางถนนคอนกรีต (ระยะที่ 0+0.00) กวาง 6 เมตร (ระยะที่ 0 

+0.10) กวาง 6.50 เมตร (ระยะที่ 0+0.20) กวาง  6.50 เมตร  

(ระยะที่ 0+0.30) กวาง 7 เมตร  (ระยะที่ 0+0.40) กวาง 7 เมตร  

(ระยะที่ 0+0.50) กวาง 6 เมตร (ระยะที่ 0+127) กวาง 6 เมตร  

กอสรางทางเชื่อมมีพื้นที่ไมนอยกวา 162.32 ตารางเมตร หรือมี

พื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไมนอยกวา 981.52 ตารางเมตร 

493,000 ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

รอยละ  60 ของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

6.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานพูนทอง หมู 16 ตําบลหิน

ดาด  อําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 175 ตารางเมตร ชวงที่ 

2 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 325.50 ตารางเมตร ชวงที่ 3 

ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 178.50 ตารางเมตร ชวงที่ 4 ขนาด

กวาง 3.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 227.50 ตารางเมตร ไหลทางตาม

สภาพ 

493,000 ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

รอยละ  60 ของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

  7.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานหินดาดเหนือ หมู 17ตําบล

หินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 178.50 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมนอยกวา 

714 ตารางเมตร  ลงดินถมไหลทางทั้ง 2 ขาง กวางเฉล่ีย 0.30 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 21.42 

383,000 ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

รอยละ  60 ของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 
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ลูกบาศกเมตร วางทอระบายน้ําขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 5 

ทอน 

  8.โครงการวางทอระบายน้ํา บานหิน

ดาดเหนือ หมู 17  ตําบลหินดาด 

ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา 

วางทอระบายน้ําขนาด 0.30 x 1.00 เมตร  จํานวน  89  ทอน 

กอสรางบอพักนํ้าขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 0.60 เมตร ลึก 0.60 

เมตร จํานวน 6 บอ 

78,000 น้ําไมทวมขังในพื้นที่ จํานวนทอระบาย

น้ําที่เพิ่มขึ้น 

  9. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 

บานหวยจรขตะวันออก หมู 19 ตําบล

หินดาด ตําบลหินดาด อําเภอดานขุน

ทด จังหวัดนครราชสีมา 

กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 

0.30 เมตร ยาว 135 เมตร พรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก 

497,000 น้ําไมทวมขังในพื้นที่ จํานวนรางระบาย

น้ําที่เพิ่มขึ้น 

 

 

   

 ยุทธศาสตร 

แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวน

เงิน 

ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

1. แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

 10.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

บานกุดพญา หมู 21 ตําบลหินดาด 

อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 0.30 เมตร 

ลึก 0.30 เมตร ยาว 135 เมตร พรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก 

497,000  น้ําไมทวมขังในพื้นที่ จํานวนรางระบาย

น้ําที่เพิ่มขึ้น 

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหนองยารักษ หมู 24 

ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6 เมตร  ยาว 

73 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย

กวา 438 ตารางเมตร  ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 73 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 365 

ตารางเมตร   ชวงที่ 3 ขนาดกวาง  4 เมตร  ยาว 28 เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 112 ตาราง

เมตร ลงดินถมไหลทางทั้ง 2 ขาง กวางเฉล่ีย 0.30 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 20.88 ลูกบาศกเมตร 

483,000 ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

รอยละ  60 ของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

12.โครงการปรับปรุงพื้นที่เทพื้น

คอนกรีตเสริมเหล็ก   อบต.หินดาด  

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กมีพื้นที่ไมนอยกวา 116.40 ตารางเมตร 

วางทอระบายน้ําขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 44 ทอน 

97,000 พื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้น ความสําเร็จในการ

กอสรางตามแบบ 
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อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กอสรางบอพักน้ําขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 0.60 เมตร ลึก 0.60 

เมตร จํานวน 4 บอ และกอผนังอิฐมอญกันดิน มีพื้นที่ไมนอยกวา  

19.35 ตารางเมตร 

13.โครงการซอมแซมถนนสายบาน

ปราสาท หมู 4 - ทาขี้เหล็ก หมู 2 

ตําบลหินดาด  อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา 

ร้ือผิวหินคลุกเดิมพรอมเกรดบดทับขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 800 

เมตร หรือมีพื้นที่ร้ือผิวหินคลุกไมนอยกวา 6,400 ตารางเมตร ลง

หินคลุกบดอัดแนนขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 800 หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 978 ลูกบาศกเมตร slope 

1 : 2 พรอมเกรดบดอัดแนน 

697,999 ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจร 

รอยละ  60 ของ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

2. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 

 

1.โครงการสงเสริมกิจกรรมดาน

การเกษตร 

 สงเสริมกิจกรรมดานการเกษตร   เชน  การพัฒนาวิชาการ ดาน

การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  สงเสริมอาชีพ ตลอดจนกิจกรรม

ของศูนยถายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตําบลหินดาด  การศึกษาดู

งานแหลงเรียนรูทางการเกษตร  ใหแกประชาชนในตําบลหินดาด 

 - - - 

 

 

   

 ยุทธศาสตร 

แนวทางการ

พัฒนา 

โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวน

เงิน 

ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจและแกไข

ปญหาความยากจน 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดอบรมใหความรู สงเสริมใหประชาชนใชหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดําเนินชีวิต 

19,040   ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรูในการดําเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง เกิดการรวมกลุม 

เกิดศูนยเรียนรู 

 จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

2.  โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตําบล

หินดาด 

อบรมใหความรูการทําอาชีพเสริมในตําบลหินดาด 57,695 ผูเขารวมโครงการมี

ความรูในการประกอบ

อาชีพเสริมเพิ่มรายไดลด

รายจายใหแกครัวเรือน 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงานการศึกษาฯ 1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนเงินตามโครงการอาหารกลางวัน  แกโรงเรียนในเขต 

ตําบลหินดาด 

3,532,000  นักเรียนในตําบลหินดาด

ไดรับอาหารกลางวัน 

 จํานวนเด็กที่

ไดรับอาหารที่
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สังคมและการแกไขปญหา

ความเดือดรอน 

ของประชาชน 
 

 อยางครบถวน เพียงพอ 

2.  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลหินดาด 

 1,458,600  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับ

การสนับสนุนในการจัด

การศึกษาใหแกเด็ก อยาง

มีประสิทธิภาพ 

 จํานวนเด็กที่

ไดรับสนับสนุน

รอยละ 10 

3.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.หินดาด และเด็กๆ

ภายในตําบล 

34,935 เด็กๆ ไดรวมกิจกรรม 

และมีความกลาแสดงออก

ในทางที่ถูกตอง 

จํานวนเด็กที่เขา

รวมกิจกรรม 

4. จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

ภายในตําบลหินดาด 

1,597,765 เด็กกอนวัยเรียนและเด็ก

นักเรียนไดรับอาหารเสริม

อยางครบถวน 

จํานวนเด็ก

นักเรียนที่ไดรับ 

5.อุดหนุนโรงเรียนบานทาขี้เหล็ก เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาบูรณาการสาน

สัมพันธ 

25,000 ไดสงเสริมการจัดกิจกรรม

ทางการศึกษาใหแกเด็ก

นักเรียน 

การจัดทําโครงการ

เปนไปตาม

วัตถุประสงค 

6.อุดหนุนโรงเรียนบานคายทะยิง เพื่อสงเสริมกิจกรรมตามโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 29,000 ไดสงเสริมการจัดกิจกรรม

ทางการศึกษาใหแกเด็ก

นักเรียน 

การจัดทําโครงการ

เปนไปตาม

วัตถุประสงค 

7. อุดหนุนโรงเรียนบานปราสาท เพื่อสงเสริมกิจกรรมตามโครงการนํานักเรียนทศันศึกษาในแหลง

เรียนรู 

25,000 ไดสงเสริมการจัดกิจกรรม

ทางการศึกษาใหแกเด็ก

นักเรียน 

การจัดทําโครงการ

เปนไปตาม

วัตถุประสงค 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

สังคมและการแกไขปญหา

ความเดือดรอน 

ของประชาชน 
 

แผนงานการศึกษาฯ 
 

8.  อุดหนุนโรงเรียนบานทุงสวาง เพื่อสงเสริมกิจกรรมตาม

โครงการศึกษาเรียนรูนอก

สถานที่ของเด็กนักเรียน 

21,000 ไดสงเสริมการจัดกิจกรรม

ทางการศึกษาใหแกเด็ก

นักเรียน 

การจัดทําโครงการเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

9. อุดหนุนโรงเรียนบานหินดาด เพื่อสงเสริมกิจกรรมตาม

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู 

35,000 ไดสงเสริมการจัดกิจกรรม

ทางการศึกษาใหแกเด็ก

นักเรียน 

การจัดทําโครงการเปนไป

ตามวัตถุประสงค 
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แผนงานสาธารณสุข 1. โครงการปองกันและแกไขปญหาการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรฯ 

 เยาวชนในตําบลหินดาด  4,490  ผูเขารวมโครงการมีความรู 

และเห็นความสําคัญ และ

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

 จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2. โครงการสงเสริมการดําเนินงานและ

บริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉิน 

หนวยกูชีพ อบต.หินดาด 15,990 การบริหารจัดการของ

การแพทยฉุกเฉินเปนไปดวย

ความเรียบรอย 

การบริหารจัดการเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

3. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข

บาในพื้นที่ตําบลหินดาด 

จัดอบรมใหความรู จัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ และ

จัดหาวัคซีนในการปองกันโรค

พิษสุนัขบาในเขตพื้นที่ตําบล

หินดาด 

112,592 ผูเขารวมโครงการมีความรู 

และไดชวยกันระวังปองกันโรค

ในพื้นที่ 

ปริมาณการเกิดโรคพิษสุนัข

บาลดลง 

4. โครงการฝกอบรมสงเสริมสุขภาพดวยภูมิ

ปญญาการแพทยแผนไทย 

จัดอบรมใหความรู การ

สงเสริมดานสุขภาพ การ

ปองกัน การรักษาโรคและ

อาการเจ็บปวยเบื้องตนใน

ประชาชน ในพื้นที่ 

41,890 ผูเขารวมโครงการมีความรู

ดานสุขภาพ การปองกัน การ

รักษาโรคและอาการเจ็บปวย

เบื้องตน 

จํานวนผูเขารวมโครงการ 

5. อุดหนุนสําหรับหารดําเนินงานตาม

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ

คณะกรรมการชุมชน/หมูบาน 

หมูบานละ 20,000 บาท 

480,000 ทั้ง 24 หมูบานไดรับเงิน

อุดหนุนเพื่อดําเนินกิจกรรม

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

ใหกับประชาชนในหมูบาน 

จํานวนหมูบานที่ไดรับการ

อุดหนุน 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

1.โครงการและกิจกรรมดานการพัฒนาสตรี

และครอบครัว 

 กลุมสตรีแมบาน กลุม

บทบาทสตรี และประชาชนใน

ตําบลหินดาด 

24,156  กลุมบทบาทสตรี และ

ประชาชนในตําบล และมี

ความเขมแข็งมากขึ้น 

รอยละ 60 ของครัวเรือนใน

ตําบลมีความเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

สังคมและการแกไขปญหา

ความเดือดรอน 

ของประชาชน 
 

แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
 

1.โครงการจัดการแขงขันกีฬา จัดแขงขันกีฬาประจําป ให

ประชาชนในแตละหมูบาน 

เขารวมแข็งขัน ณ องคการ

บริหารสวนตําบลหินดาด 

215,192  ประชาชนตําบลหินดาด ได

รวมกิจกรรม เกิดความสามัคคี

ในชุมชน  มีสุขภาพที่แข็งแรง 

ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน

และหางไกลจากยาเสพติด 

การจัดทําโครงการเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

2. อุดหนุนโรงเรียนบานกุดนางทอหูก เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม

ตามโครงการแขงขันกีฬาสี

ภายในเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน

กีฬา 

29,500 เด็กนักเรียนมีทักษะดานกีฬา

เพิ่มมากขึ้นและไดรวมทํา

กิจกรรมเกิดความสามัคคี 

การจัดทําโครงการเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

3. อุดหนุนโรงเรียนบานหวยจรเข เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม

ตามโครงการเขาคายคุณธรรม

จริยธรรม 

35,000 เด็กนักเรียนที่ไดเขารวม

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม  

อยูรวมกันในสังคมอยางเปน

สุข 

การจัดทําโครงการเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

4. โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมใหเด็กและเยาวชน

ในตําบลหินดาด 

42,760 ปญหาเด็กและเยาวชนลดลง

เนื่องจากมีคุณธรรมและ

จริยธรรมที่ดี 

การจัดทําโครงการเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

1. โครงการมาตรการและแผนงานปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศการป

ใหม 

ประชาชนที่เดินทางผานในเขต

พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หิน

ดาด ณ จุดบริการประชาชน

ในชวงเทศกาลปใหม 

16,260 ประชาชนไดรับการอํานวย

ความสะดวกในการสัญจรชวง

เทศการมากยิ่งขึ้น 

ประชาชน ไดรับความ

สะดวก 

2. โครงการมาตรการและแผนงานปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศการ

สงกรานต 

ประชาชนที่เดินทางผานในเขต

พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หิน

ดาด ณ จุดบริการประชาชน

ในชวงเทศกาลสงกรานต 

17,240 ประชาชนไดรับการอํานวย

ความสะดวกในการสัญจรชวง

เทศการมากยิ่งขึ้น 

ประชาชน ไดรับความ

สะดวก 

3. โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน(อปพร.) 

จัดอบรมทบทวนใหกับสมาชิก 

อปพร. ในสังกัดของ อบต.หิน

ดาด 

182,875 ผูเขาอบรมไดทบทวน และมี

ความรูทักษะที่จะใชในการ

ปฏิบัติงานดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยมาก

ขึ้น 

รอยละ 60 ของผูเขารวมมี

ความรูเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา

สังคมและการแกไขปญหา

ความเดือดรอน 

ของประชาชน 
 

แผนงานงบกลาง 
 

1.เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ผูปวยโรคเอดสที่อยูในความ

รับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตําบลหินดาดทั้ง 24 

หมูบาน 

125,000 ผูปวยโรคเอดสไดรับเงิน

สงเคราะหในการดํารงคชีพ   

รอยละ100 ของผูปวยโรค

เอสที่ไดรับเงิน 

2. โครงการสรางหลักประกันรายไดแก

ผูสูงอายุ(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

ผูสูงอายุที่อยูในความ

รับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตําบลหินดาดทั้ง 24 

หมูบาน 

7,924,500 ผูสูงอายุมีเงินใชจายเพื่อการ

ยังชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

รอยละ 100 ของผูสูงอายุที่

ไดรับเบี้ยยังชีพ 

3. โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคน

พิการ) 

ผูพิการและทุพพลภาพที่อยูใน

ความรับผิดชอบขององคการ

บริหารสวนตําบลหินดาดทั้ง 

24 หมูบาน 

147,800 ผูพิการและทุพพลภาพมีเงินใช

จายเพื่อการยังชีพ และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

รอยละ 100 ของผูพิการและ

ทุพพลภาพที่ไดรับเบี้ยยังชีพ 

4. โครงการ/กิจกรรม ในการชวยเหลือสา

ธารณภัย 

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบลหิน

ดาด  ทั้ง 24 หมูบาน 

320,459 ไดชวยเหลือประชาชน หรือ

ผูประสบภัย หรือการแกไข

ปญหาสถานการณ ความ

เดือดรอนตางๆ 

จํานวนผูที่ไดรับการ

ชวยเหลือ หรือที่ไดรับการ

แกไขปญหา 

5. ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีด ี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.โครงการเพิ่มศักยภาพผูนําทองถิ่นและผูนํา

องคกรชุมชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียง 

จัดอบรมใหแกผูนําทองถิ่น 

ผูนําองคกรชุมชน ตัวแทน

กลุมในชุมชน และการศึกษาดู

งานนอกสถานที่ 

398,524 ผูเขารวมโครงการมีความรู

และศักยภาพในการทํางาน

เพิ่มมากขึ้น สามารถนําความรู

มาปรับใชใหเกิดประโยชนใน

หมูบาน ชุมชน 

รอยละ 60 ของผูเขารวม

โครงการมีความรูเพิ่มขึ้น 

2. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลหิน

ดาด 

จํานวน 4 คร้ัง / ป (4 ไตร

มาศ) พื้นที่ตําบลหินดาด 

200,000 การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

ความกาวหนาในการดําเนิน

โครงการ 

แผนงานสรางความ 1. โครงการฝกอบรมประชาธิปไตยแบบมี จัดอบรมใหแกประชาชนใน 13,324 ผูเขารวมโครงการมีความรู จํานวนผูเขารวมโครงการ 
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เขมแข็งของชุมชน สวนรวม ตําบลหินดาด ความเขาใจเกี่ยวกับ 

สาระสําคัญของประชาธิปไตย 

และตระหนักถึงความสําคัญ

ของสิทธิเสรีภาพ  ฯ 

 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

จํานวนเงิน ผลที่ไดรับ ตัวชี้วัด (KPI) 

5. ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีด ี

แผนงานงบกลาง 1. สมทบกองทุนประกันสังคม  สมทบเงินใหแก

สํานักงานประกันสังคม 

195,026   ไดปฏิบัติใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม 

และพนักงานจางมีสวัสดิการที่

ดี ตามสิทธิของตนเอง 

 เปนไปตาม

หลักเกณฑ 

2. สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

สมทบเงินใหแกกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

273,000 ไดปฏิบัติใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

เปนไปตามหลักเกณฑ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

แผนงานสาธารณสุข 1 โครงการอบรมกําจัดขยะมูลฝอย

และการจัดการนํ้าเสีย 

จัดอบรมใหแกประชาชน

ในตําบลหินดาด 

17,710  ผูเขารวมโครงการมีความรู ใน

การบริหารจัดการขยะใน

ชุมชนของตนเองเชนการคัด

แยกขยะเพื่อนําไปใชประโยชน

อยางอื่น รวมถึงการจัดการน้ํา

เสีย 

รอยละ 60 ของ

ผูเขารวมโครงการมี

ความรูมากข้ึน 

 แผนงานการเกษตร 1. โครงการปลูกปาเฉลมิพระเกียรต ิ  จัดกิกจรรมใหประชาชน

ไดรวมกันปลูกตนไมใน

พ้ืนท่ีปาชุมชน ตําบลหิน

ดาด 

5,890   พ้ืนท่ีปาชุมชนเพ่ิมมาก

ข้ึน  สิ่งแวดลอมดีข้ึน 

 จํานวนพ้ืนท่ีปาชุมนท่ี

เพ่ิมข้ึน 

  2.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

อบรมใหความรูแก

พนักงาน จัดทําฐานขอมูล

42,270 ผูเขารวม อบรม 

ประชุมสัมมนา มีความรูใน

การจัดเก็บฐานขอมูลตําบล รู

ความกาวหนาและ

ความสําเร็จตาม
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พระเทพรัตนราชสดุาฯ  ทรัพยากรทองถ่ินในพ้ืนท่ี

ปาชุมชน ต.หินดาด 

สินทรัพยที่ตนมี  และได

อนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น 
วัตถุประสงค 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา

แหลงทองเท่ียว 

- - - - - - 

รวม  34,161,382   
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 

2.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 

3.  ยุทธศาสตรประกอบดวย 60 

     3.1  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 

     3.2  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 

     3.4  วิสัยทัศน (5) 

     3.5  กลยุทธ (5) 

     3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 

     3.8  แผนงาน (5) 

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

1. ขอมูลสภาพ

ท่ัวไปและขอมูล

พ้ืนฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ

แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ

ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม

อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา

ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง

และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ

การใชขอมูล จปฐ. 

(2)  
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(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  

 

 

 

 

 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

2. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ

ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 

(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช

ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(2)  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (3)  

(4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม

อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 

สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 

(3)  
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SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด

แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-

Therat (อุปสรรค) 

3. ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

3.2 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 

3.3 ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

60 

(10) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ

ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 

Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/

ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

และThailand 4.0 

(10)  

  

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

3.4 วิสัยทัศน 

 

 

 

3.5 กลยุทธ 

 

 

3.6 เปาประสงค

ของแตละประเด็น

กลยุทธ 

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 

3.8 แผนงาน 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 

(5)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ

พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย (5)  
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3.9 ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณการพิจารณา 10 

2.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา 10 

5.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 
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     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

     5.2  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 

     5.3  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 

    5.4  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 

     5.5  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหงชาติ 

(5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 

     5.7  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 

     5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  

            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

     5.10  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

    5.11  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (5) 

     5.12  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

1. การสรุป เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 10  
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สถานการณการพัฒนา ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ

วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม) 

2. การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพือ่นํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจาํนวนโครงการ 

กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง วาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่

ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร 

สามารถอธบิายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ

หนาที่ที่ไดกําหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ 

(Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกจิ 

โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนนิการในพ้ืนที่นัน้ๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรอืไมและ

เปนไปตามอํานาจหนาที่หรอืไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรอืไม ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนนิการตางๆ 

มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรอืไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก

ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ

แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ

หรือหนวยงาน 

2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทาํโครงการพัฒนาทองถิน่โดยใช SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีม่ีพ้ินที่ติดตอกนั 

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก

ประชารฐั 

10  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

5.6 โครงการมีความ

สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 โครงการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

 

5.8  โครงการแกไข

ปญหาความยากจน

หรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

5.9 งบประมาณมี

ความสอดคลองกับ

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

5.10  มีการประมาณ

การราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการ

งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ

ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา

เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน

ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด

สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา

แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)   

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน

หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง

ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ

เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน

ปจจุบัน 

(5)   

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน

โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให

ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ

พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(5)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ

จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี

ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 

ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง

ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ

โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

5.11 มีการกําหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 

 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 

ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  (measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก

ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ

ไดรับ) 

(5)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี

เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ

เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดํ าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ

ประเมินผลดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (4) 

เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบง

บอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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 2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมา

ทุกครั้ง 

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ินภายในเดือนธันวาคม เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 

(หรือผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู

จริงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก

รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจาก

ปงบประมาณท่ีผานมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง

ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงสามารถ

วัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 

(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัด

เปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 

  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง

วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึง

อําเภอและจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัด

เดียวกัน  

 

 

 

     ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

   1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

มีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  

    2) เครื่องมือ  

    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 

  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม

ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 

    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ

โครงการจดัทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต

(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมี

สวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม 

ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 

 2.4  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
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ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ

แกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  หมวด 6  ขอ 

29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.

2561  ขอ 12 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ

ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-

plan  (www.dla.go.th) 

 

  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิง

คุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบล 

แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

 

แบบรายงาน และคําอธิบาย 

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบไปดวย

แบบรายงาน  3  แบบ  และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  2  แบบ  ดังแผนภูมิ ตอไปนี้ 

 

http://www.dla.go.th/
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 2.5  แบบสําหรับติดตามและประเมินผล 

 

แบบท่ี  1  การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัตถุประสงคของแบบ 

 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน

การดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  วา  ดําเนินการครบถวยทุกข้ันตอน  มากนอยเพียงใด 

อยางไร 

 

ประโยชน 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผน ฯ 

(Input) 
 

แบบติดตามแผน ฯ 

(Process) 

แบบประเมินผลแผน ฯ 

(Output) 

แบบท่ี  1 

การประเมินการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

แบบท่ี  2 

แบบติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี  3/1 

แบบประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร 

แบบท่ี  3/2 

แบบประเมินความพอใจตอผล 

การดําเนินงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินในภาพรวม 

 
แบบท่ี  3/3 

แบบประเมินความพอใจตอผล 

การดําเนินงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินในแตละยทธศาสตร 
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 เปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเมินตนเองและสําหรับองคการบริหารสวน

จังหวัดซ่ึงเปนหนวยติดตามประเมินผล (Monitoring  and  Evaluation  Unit : M$E Unit)  ใชในการ

ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละทองถ่ินวามีการดําเนินการเปนไปตาม

ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีถูกตองหรือไม  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละทองถ่ินเปนผูกรอก

ขอมูลและสงมาใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงเปนหนวยติดตามประเมินผล 

 

ระยะเวลาในการติดตาม 

 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนแบบท่ีใชในการ

ประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งท่ีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรซ่ึงในแตละองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  จะมีกําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนแตกตางกัน 

 

แบบท่ี  1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 

คําช้ีแจง :  แบบท่ี 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใช

แผนยุทธศาสตรแลว............................................................................................... 

ชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน............................องคการบริหารสวนตําบลหินดาด…................................ 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

 

มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้ิงถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

  

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
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7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)  เพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ี

สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19.  มีการทบทวยแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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แบบท่ี  2   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 คําช้ีแจง :  แบบท่ี  2  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงานทุก ๆ 3  เดือน    

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป  

 1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.................องคการบริหารสวนตําบลหินดาด......................... 

 2.  รายงานผลการดําเนินไตรมาสท่ี 

  (1)  ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม) (2)  ไตรมาสท่ี  2 (มกราคม – มีนาคม) 

  (3)  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน) (4)  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 1.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ยุทธศาสตร 

ปที่ 1................ ปที่ 2 ................. ปที่ 3................ ปที ่4............. ปที5่…. 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.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป............ 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการ

ท่ี 

อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ท่ียังไมได 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวน

โครงการ 

ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 

ท้ังหมด 
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 จํานวน รอย

ละ 

จํานวน รอย

ละ 

จํานวน รอย

ละ 

จํานวน รอย

ละ 

จํานว

น 

รอย

ละ 

จํานวน รอย

ละ 

             

             

             

             

             

             

             

 3.  การเบิกจายงบประมาณป................. 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

รวม       
  

  

 สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 7.  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป.................... 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายไป 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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รวม      
 

 สวนท่ี  4  ปญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

.......................................................................................................................................................................................................

... 

.......................................................................................................................................................................................................

... 

.......................................................................................................................................................................................................

... 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคของแบบ 

 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  เปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด  โดยมีประเด็นในการประเมิน  3  สวน  คือ   

 (1)  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

 (2)  ความพึงพอใจของผูเก่ียวของในแตละยุทธศาสตร 

 (3)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ประโยชน 

 1)  เปนเครื่องมือสําหรับเมืองพัทยา  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลท่ีนําไปใชเปนเครื่องมือ

ในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 

 2)  เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงเปนหนวยติดตามประเมินผล  เพ่ือใชในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ระยะเวลาในการติดตาม 

 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  เปนแบบท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละปงบประมาณ   

 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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 คําชี้แจง :  แบบท่ี 3/1  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ  

1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี   1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.....................องคการบริหารสวนตาํบลหินดาด............................... 

2.  วัน/ เดือน/ป ท่ีรายงาน

......................................................................................................................... 

สวนท่ี  2  ยุทธศาสตร  และโครงการในป.............................................................................. 

3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน  และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ีปรากฏ 

อยูในแผน 

จํานวนโครงการท่ีได

ปฏิบัต ิ

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

ภาพรวม   

 

 

สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 

 4.  ความพึงพอตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน

ทราบ 

   

5.  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

   



 
  

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2562         หนา 44 

 

8.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 

5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี...................................................................................................................... 

 1)   ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ  

5.  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

  

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี  3/2  แบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

วัตถุประสงคของแบบ 

 เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประโยชน 

 เปนเครื่องมือสําหรับเมืองพัทยา  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือ

ในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร 
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ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

 เก็บขอมูลจากประชาชน  และผูเก่ียวของเพ่ือประเมินองคกรในแตละป 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

คําช้ีแจง :  แบบท่ี 3/2  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

 เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง    

 อายุ  (1)  ต่ํากวา  20  ป (2)  20 – 30  ป  (3)  31 – 40  ป 

   (4)  41 – 50  ป  (5)  51 – 60  ป  (6)  มากกวา  60  ปข้ึนไป 

การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)  อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา  (4)  ปริญญาตรี (5)  สูงกวาปริญญาตรี(6)  อ่ืน ๆ 

 อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 

   (4)  รับจาง  (5)  นักเรียนนักศึกษา (6)  เกษตรกร 

   (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 

   

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน

ทราบ 

   

5.  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

   

8.  การแกไขปญหา  และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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                       ในแตละยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคของแบบ 

 เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 

ประโยชน 

 เปนเครื่องมือสําหรับเมืองพัทยา  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือ

ในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรในแตละยุทธศาสตร 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

 เก็บขอมูลจากประชาชน  และผูเก่ียวของเพ่ือประเมินองคกรในแตละป 
 

แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยุทธศาสตร

........................................................................................................................................... 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

 เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 

 อายุ  (1)  ต่ํากวา  20  ป (2)  20 – 30  ป  (3)  31 – 40  ป 

   (4)  41 – 50  ป  (5)  51 – 60  ป  (6)  มากกวา  60  ปข้ึนไป 

 การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  

(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวาปริญญาตรี

 (6)  อ่ืน ๆ 

 อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 

   (4)  รับจาง  (5)  นักเรียนนักศึกษา (6)  เกษตรกร 

   (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนา

ดาน..................................................โดยใหคะแนนเต็ม  10  ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เทาใด 

ประเด็น 

คะแนนความพึง

พอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
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5.  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ภายใน 60 วันหลังจากประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป) 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 17.40 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ 20 16.50 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 46.20 

    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 8.60 

    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 7.80 

    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 10 7.50 

    3.4 วิสัยทัศน 5 4.50 

    3.5 กลยุทธ  5 3.70 

    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 3.30 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 3.30 

    3.8 แผนงาน 5 3.90 

    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 3.60 

รวมคะแนน 100 80.10 
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 2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ภายใน 60 วันหลังจากประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป) 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 8.50 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7.60 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7.80 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8.10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 48.00 

    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5.00 

    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.50 

    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตัง้งบประมาณไดถูกตอง  5 4.20 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 3.30 

    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 
5 3.30 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 3.20 

    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4.00 

    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน 
5 3.30 

    5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ)   5 4.30 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.10 

    5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 4.10 

    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.70 

รวมคะแนน 100 80.00 
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สวนที่ 4  สรุปผล  ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 1.  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม  

      1.1  ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร  

  การวัดผลในเชิงปริมาณ 

  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

คําช้ีแจง  :   เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหิน

ดาด ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีการกําหนดระยะเวลาในการรายงาน ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

ชือ่องคการบริหารสวนทองถ่ิน............. องคการบริหารสวนตําบลหินดาด...................... 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรและโครงการท่ีดําเนินการในปงบประมาณ 2562             

  2.1 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนการดําเนินงานและจํานวนโครงการท่ีได

ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานประจําป 2562 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูใน

แผนการดําเนนิงาน

ประจําป 2562 

จํานวนโครงการ 

ท่ีปฏิบัติ 

คิดเปนรอยละ 

ท่ีปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3 3 100  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 1 - - 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไข 

    ปญหาความยากจน 
2 2 100 
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 หมายเหตุ  :  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการคิดเปนรอยละ  77.78   ของโครงการท้ังหมด   

 

    

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการแกไขปญหา 

    ความเดือดรอนของประชาชน 
30 28 93.33 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร 

    จัดการบานเมืองท่ีดี 
14 6 42.86 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากร 

    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4 3 75 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว - -  

รวม 54 42 77.78 
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สวนท่ี 3   ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562   

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 

ที่อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ที่ยังไมได

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 

ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอย

ละ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย

ละ 

จํานวน รอยละ 

1.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

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

2.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการเกษตร 
- - - - 1 100 - - - - 1 100 

3.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจและ

แกไขปญหาความยากจน 

2 100 - - - - - - - - 2 100 

4.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาสังคมและการ

แกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

28 93.33   - - 2  6.67  - - - - 30 100 

 5.  ยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการตาม

หลักการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

6   42.86  - - 8   57.14 - - - - 14 100 

6.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 3 75 - - 1 25  - - - - 4 100 

7.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียว 
- - - - - - - - - - - - 

รวม 42  77.78 - - 12  22.22 - - - - 54 100 

  

* หมายเหต ุ : จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จคิดเปนรอยละ 77.78 ของโครงการท้ังหมด   

  และโครงการท่ียังไมไดดําเนินการคิดเปนรอยละ 22.22     
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สวนท่ี  4 ผลการดําเนินงาน  

จํานวนโครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการตามแผนดาํเนินงานประจําปงบประมาณ 2562 

 โดยแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
     

 ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีเบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง(แอสฟสทติกคอนกรีต) สายบาน

หินดาด –คายทะยิง ต.หินดาด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

3,280,000 (ผูกพัน) 

2 โครงการขุดลอกหนองตอประดู บานกุดนางทอหูก หมู 5  

ต.หินดาด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

 297,000 (ผูกพัน) 

3 โครงการขุดลอกอางโกรกพริก บานคายทะยิง หมู 6 ตําบลหิน

ดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสมีา 

498,000 (ผูกพัน) 

 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร (แผนงานการเกษตร) 
         

 ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีเบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 

 

โครงการสงเสริมกิจกรรมดานการเกษตร - 

 

ไมไดดําเนินการ 

 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน  
  

 ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีเบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
 

1 

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

32,250 

 
 

 

2 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตําบลหินดาด 66,687  
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
   

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีเบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 

1 

4.1 แผนงานการศึกษา 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 

 

3,473,000 

 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   1,514,210   

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 25,830  

4 โครงการอาหารเสริม(นม)  1,145,273  

5 อุดหนุนโรงเรียนบานทาข้ีเหล็ก 25,000  

6 อุดหนุนโรงเรียนบานคายทะยิง 29,500  

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีเบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

7 อุดหนุนโรงเรียนบานปราสาท 25,000  

8 อุดหนุนโรงเรียนบานทุงสวาง 21,000  

9 อุดหนุนโรงเรียนบานหินดาด 35,000  

  

4.2 แผนงานสาธารณสุข 

  

10 โครงการรณรงคจัดกิจกรรมเพ่ือเฝาระวังควบคุมและ

ปองกันโรคไขเลือดออก 

5,370    

11 
โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ

แพทยฉุกเฉิน 
- 

ไมได

ดําเนินการ 

12 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 100,664  

13 
โครงการฝกอบรมสงเสริมสุขภาพดวยภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย 
49,490  

14 
อุดหนุนหมูบานตามโครงการพระราชดํารขิองสมเด็จพระ

รัตนราชสุดาฯ 
480,000  

 

15 

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 โครงการสงเคราะหผูยากไร ผูดอยโอกาสตามอํานาจ

หนาท่ี 

 

- 

  

 

ไมไดดําเนินการ 

 

16 

4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 โครงการสงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว 

 

22,116 
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17 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 20,094   

 

18 

4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการจัดแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด   

 

215,196 

 

  

19 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบานกุดนางทอหูก 29,500    

20 โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 24,540  

21 โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีสงกรานต 28,480  

22 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยจรเข  35,000   

23 โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน 49,985   

 

24 

4.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

โครงการมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม 

 

20,170 

 

25 โครงการมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสงกรานต 

 21,101   

26 โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.) 

 244,325   

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีเบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 

 27 

4.7 แผนงานงบกลาง 

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 

 

132,000 
 

28 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 16,812,400  

29 เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,131,200  

30 โครงการ/กิจกรรมในการชวยเหลือดานสาธารณภัย 616,974  

 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ีเบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 

1 

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

โครงการรัฐพิธีเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสริิกิต 

 

-  

 
 

ไมไดดําเนินการ 
2 โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

- ไมไดดําเนินการ 

3 โครงการจัดการเลือกตั้ง - ไมไดดําเนินการ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจ - ไมไดดําเนินการ 
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เก่ียวกับการจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

5 โครงการเพ่ิมศักยภาพผูนําทองถ่ินผูนําองคกรชุมชนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
428,462  

6 โครงการอบรมสมัมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและองคความรูในการ

ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
222,779   

7 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด 14,592   

8 โครงการจดังานวันทองถ่ินไทย - ไมไดดําเนินการ 

 

9 

5.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง 

โครงการอบรมใหความรูการจัดทําแผนชุมชน 

 

- 

 
 

ไมไดดําเนินการ 
10 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ - ไมไดดําเนินการ 

11 โครงการฝกอบรมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  11,474   

12 โครงการจัดเวทีประชาคม - ไมไดดําเนินการ 

 

13 

5.4 แผนงานงบกลาง 

สมทบกองทุนประกันสังคม 

 

201,504  

 

14 สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถ่ิน  310,000  

 

 

 

 

 

 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณท่ีเบิกจาย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 

1 

6.1  แผนงานสาธารณสุข 

โครงการฝกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจดัการนํ้า

เสีย 

 

27,090 

 

 

 

2 

6.2 แผนงานการเกษตร 

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

42,251 

 

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 71,539  

4 โครงการอบรมการปองกันไฟปา - ไมไดดําเนินการ 
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ผลของการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ   
 

ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

1 แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

สํานักงาน 

1. ปมนํ้าอัตโนมัตจิํานวน 2 เครื่อง 20,000 ไมไดดําเนินการจัดซ้ือ สํานักปลดั 

2. ตูเหล็ก 2 บา จํานวน 4 หลัง 22,500  ตูเหล็ก 2 บา จํานวน 4 

หลัง 

กองคลัง 

3. ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 

หลัง 

7,900  ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 

จํานวน 1 หลัง 

กองคลัง 

4. ตูเหล็กแบบกระจกบานเลื่อน 

จํานวน 3 หลัง 

27,500 ตูเหล็กแบบกระจกบาน

เลื่อน จํานวน 3 หลัง 

กองคลัง 

5.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว  5,500   โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว กองคลัง 

6.เกาอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว 3,500 เกาอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว กองคลัง 

ครุภณัฑงาน

บานงานครัว 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑงาน

บานงานครัว 

1. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 

1 เครื่อง 

9,500 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 

จํานวน 1 เครื่อง 

สํานักปลดั 

2. เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน

จํานวน 1 เครื่อง 

12,000 เครื่องตัดหญาแบบลอ

จักรยานจํานวน 1 เครื่อง 

สํานักปลดั 

3. ถังตมนํ้ารอนไฟฟา จํานวน 1 ถัง 6,000 ถังตมนํ้ารอนไฟฟา 

จํานวน 1 ถัง 

สํานักปลดั 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

คอมพิวเตอร 

1.  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 1 (จอขนาดไม

นอยกวา 19 น้ิว) 

22,000  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ

สํานักงาน จาํนวน 1 เคร่ือง 
กองคลัง 
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2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบ

ฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 

7,9000  เครื่องพิมพ

Multifunction แบบฉีด

หมึก (Inkjet) จํานวน 1 

เครื่อง 

กองคลัง 

 
ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

 1 แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

คอมพิวเตอร 

3. เครื่องสํารองไฟขนาด  1 kVA 

จํานวน 1 เครื่อง 

5,900  เครื่องสาํรองไฟขนาด  1 

kVA จํานวน 1 เครื่อง 

กองคลัง 

ครุภณัฑ

โรงงาน 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑโรงงาน 1.สวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 4,500 สวานไฟฟา จํานวน 1 

เครื่อง 

สํานักปลดั 

ครุภณัฑอ่ืน เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑอ่ืน 1.ซุมเฉลมิพระเกียรติพระเจาอยูหวั

รัชกาลท่ี10 จํานวน 1 ซุม 

 99,000 ซุมเฉลมิพระเกียรติพระ

เจาอยูหัวรัชกาลท่ี10 

จํานวน 1 ซุม 

สํานักปลดั 

2. ซุมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 

จํานวน 1 ซุม 

99,000 ซุมเฉลมิพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จเจาอยูหัว

รัชกาลท่ี 9 จํานวน 1 ซุม 

สํานักปลดั 

3. ซุมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนาง

เจาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 

1 ซุม  

99,000 ซุมเฉลมิพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 

จํานวน 1 ซุม 

สํานักปลดั 

2 แผนงานรักษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑไฟฟา 1. ไฟฟาสาธารณะชนิดพลังงานโซลา 99,000 ไฟฟาสาธารณะชนิด สํานักปลดั 
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ความสงบ

ภายใน 

 ไฟฟาและ

วิทยุ 

และวิทย ุ เซลส จํานวน 3 ชุด พลังงานโซลาเซลส 

จํานวน 3 ชุด 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

คอมพิวเตอร 

1.  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

สํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา 19 

น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง 

15,943 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

สํานักงาน(จอขนาดไมนอย

กวา 19 น้ิว) จํานวน 1 

เครื่อง 

 สํานักปลัด 

ครุภณัฑอ่ืน เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑอ่ืน 1. เลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง 6,800 เลื่อยยนต จํานวน 1 

เครื่อง 

สํานักปลดั 

 

ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

3 แผนงาน

การศึกษา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

สํานักงาน 

1. ตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน 3 หลัง 16,500  ตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน 3 

หลัง 

กองการศึกษาฯ 

2.ตูเก็บเอกสาร 3 ช้ัน ชนิดกระจก

บานเลื่อนประตูเปนแบบมสีี จํานวน 

8 หลัง 

40,000 ตูเก็บเอกสาร 3 ชั้น ชนิด

กระจกบานเล่ือนประตูเปน

แบบมีสี จาํนวน 8 หลัง 

กองการศึกษาฯ 

3. ช้ันเก็บแฟมเอกสาร 4 ช้ัน 40 ชอง 

จํานวน 1 หลัง 

6,000 ชั้นเก็บแฟมเอกสาร 4 ชั้น 40 

ชอง จํานวน 1 หลัง 
กองการศึกษาฯ 

4.ตูล็อกเกอรไมเก็บของ

อเนกประสงค จํานวน 6 ชอง (ชนิด

ไมมฝีาปด) จํานวน  4  หลัง 

8,000 ตูล็อกเกอรไมเก็บของ

อเนกประสงค จํานวน 6 ชอง 

(ชนิดไมมีฝาปด) จํานวน  4  

หลัง 

กองการศึกษาฯ 

5. ตูล็อกเกอรไมเก็บของ 10,000 ตูล็อกเกอรไมเก็บของ กองการศึกษาฯ 
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อเนกประสงค จํานวน 6 ชอง (ชนิด

ไมมฝีาปด) จํานวน  4  หลัง 

อเนกประสงค จํานวน 6 ชอง 

(ชนิดไมมีฝาปด) จํานวน  4  

หลัง 

6. ตูล็อกเกอรไมเก็บของ

อเนกประสงค จํานวน 3 ชอง (ชนิดมี

ฝาปดสามารถเก็บล็อกได) จํานวน  2  

หลัง 

3,600 ตูล็อกเกอรไมเก็บของ

อเนกประสงค จํานวน 3 

ชอง (ชนิดมีฝาปดสามารถ

เก็บล็อกได) จํานวน  2  

หลัง 

กองการศึกษาฯ 

7.ตูล็อกเกอรไมเก็บของ

อเนกประสงค จํานวน 3 ชอง (ชนิด

ไมมฝีาปด) จํานวน  5  หลัง 

6,000 ตูล็อกเกอรไมเก็บของ

อเนกประสงค จํานวน 3 

ชอง (ชนิดไมมีฝาปด) 

จํานวน  5  หลัง 

กองการศึกษาฯ 

 

 
ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

3 แผนงาน

การศึกษา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

สํานักงาน 

8.  โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี

จํานวน 1 ชุด 

8,000 โตะวางคอมพวิเตอรพรอม

เกาอี้จํานวน 1 ชุด 
กองการศึกษาฯ 

9. โตะวางของอเนกประสงคขนาด 

60 เซนตเิมตร ยาว 75 เซนติเมตร  

สูง 180 เซนติเมตร จาํนวน 7 ตัว 

17,500 โตะวางของอเนกประสงค

ขนาด 60 เซนติเมตร ยาว 75 

เซนติเมตร  สูง 180 

เซนติเมตร จํานวน 7 ตัว 

กองการศึกษาฯ 

10.  โตะทํางานขนาดกวาง 80 ซม. 13,000 โตะทํางานขนาดกวาง 80 ซม. กองการศึกษาฯ 
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ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. พรอมเกาอ้ี

ปรับระดับไดจํานวน 2 ชุด 

ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. 

พรอมเกาอี้ปรับระดับได

จํานวน 2 ชุด 

11. เกาอ้ีนวมขาเหล็กจํานวน 4 ตัว 8,000 เกาอี้นวมขาเหล็กจาํนวน 4 ตัว กองการศึกษาฯ 

ครุภณัฑ

การศึกษา 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

การศึกษา 

1. ชิงชาโซ 6 ท่ีน่ังจํานวน 1 ชุด 17,500 ชิงชาโซ 6 ที่นั่งจํานวน 1 ชุด กองการศึกษาฯ 

ครุภณัฑ

ไฟฟาและ

วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

1. เครื่องเลน DVD  จํานวน 4 เครื่อง 20,000 เคร่ืองเลน DVD  จํานวน 4 

เคร่ือง 
กองการศึกษาฯ 

2. ชุดโฮมเธียเตอร จาํนวน   1 ชุด 10,000 ชุดโฮมเธียเตอร จํานวน   1 

ชุด 
กองการศึกษาฯ 

3.โทรทัศน  แอล อี ดี (LED) จํานวน 

3 เครื่อง 

21,900 โทรทัศน  แอล อี ดี (LED) 

จํานวน 3 เครื่อง 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

3 แผนงาน

การศึกษา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑงาน

บานงานครัว 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑงาน

บานงานครัว 

1. โตะอาหารหนาโฟเมกาขนาดกวาง 

60 ซม. ยาว 1.80 ซม. สูง 50 ซม. 

จํานวน 3 ชุด 

22,500 โตะอาหารหนาโฟเมกาขนาด

กวาง 60 ซม. ยาว 1.80 ซม. 

สูง 50 ซม. จํานวน 3 ชุด 

กองการศึกษาฯ 

2. ตูเย็นขนาดความจุไมนอยกวา 5 

คิวบิกฟุต เปนรุนท่ีไดรับฉลาก

6,500 ตูเย็นขนาดความจุไมนอยกวา 

5 คิวบิกฟุต เปนรุนที่ไดรับ

ฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 

กองการศึกษา 
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ประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทยฯ จาํนวน 1 

เครื่อง 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยฯ จํานวน 1 

เคร่ือง 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

คอมพิวเตอร 

1. เครื่องคอมพิวเตอร All ln One 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1  

เครื่อง 

17,000 เคร่ืองคอมพิวเตอร All ln 

One สําหรับงานสํานกังาน 

จํานวน 1  เคร่ือง 

กองการศึกษา 

4 แผนงาน

สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

ยานพาหนะและขนสง 

1. รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 170 

กิโลวัตต แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน 

2,397,000 รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 

ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่า

กวา 170 กิโลวัตต แบบอัด

ทาย จํานวน 1 คัน 

กองสาธารณสุข

ฯ 

5 แผนงานสังคม

สงเคราะห 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

สํานักงาน 

1.ตูเก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลือ่น 

ประตเูปนแบบสี จํานวน 2 หลัง 

11,000 ตูเก็บเอกสารชนิดกระจกบาน

เล่ือน ประตูเปนแบบสี จํานวน 

2 หลัง 

กองสวัสดิการ 

2. ช้ันเก็บแฟมเอกสาร 4 ช้ัน 40 ชอง 

จํานวน 2 หลัง 

12,000 ชั้นเก็บแฟมเอกสาร 4 ชั้น 40 

ชอง จํานวน 2 หลัง 
กองสวัสดิการ 

3. ตูโชวกระจก ขนาด 150x135x41 

ซม. จํานวน 1 หลัง 

- ไมไดดําเนินการจัดซ้ือ กองสวัสดิการ 

 

 

ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมายที่ดาํเนินการจริง (ผลผลิต

ของครุภัณฑ) 

งบประมาณที่

ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ไดรับจริง หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

5 แผนงาน

การศึกษา 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

คอมพิวเตอร 

1. เครื่องเครื่องพิมพ Multifunction 

ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 

17,000 เคร่ืองเคร่ืองพิมพ 

Multifunction ชนิดเลเซอร 
กองสวัสดิการ 
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1 เครื่องฯ หรือชนิด LED สี จํานวน 1 

เคร่ืองฯ 

6 แผนงานเคหะ

และชุมชน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ

สํานักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

สํานักงาน 

1. โตะทํางานขนาดกวาง 80 ซม. 

ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 2 

ชุดๆ 

13,000 โตะทํางานขนาดกวาง 80 ซม. 

ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. 

จํานวน 2 ชุดๆ 

กองชาง 

2. เกาอ้ีทํางานแบบหมุนได มี

ลอเลื่อน  ปรับระดับได  มพีนักพิง

แขน ขาเหล็ก 5 แฉก จํานวน 1 ตวั 

3,500 เกาอี้ทํางานแบบหมุนได มี

ลอเล่ือน  ปรับระดับได  มี

พนักพิงแขน ขาเหล็ก 5 แฉก 

จํานวน 1 ตัว 

กองชาง 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ

คอมพิวเตอร 

1. เครื่องเครื่องพิมพ Multifunction 

ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 

1 เครื่อง 

17,000 เคร่ืองเคร่ืองพิมพ 

Multifunction ชนิดเลเซอร 

หรือชนิด LED สี จํานวน 1 

เคร่ือง 

กองชาง 

2.เครื่องพิมพ Multifunction แบบ

ฉีดหมึก(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 

7,900 เคร่ืองพิมพ Multifunction 

แบบฉีดหมกึ(Inkjet) จํานวน 1 

เคร่ือง 

กองชาง 
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 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2562 

  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอ

ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 

  1.  โดยภาพรวมประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลหินดาด คิดเปนรอยละ 96.0 เม่ือพิจารณาในแตละดาน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดาน

อํานวยความสะดวก มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 96.2  รองลงมาคือดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 96.0 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 

 

 
แผนภูมิ 1 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

            อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 
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  2.  เม่ือพิจารณาจําแนกตามงาน  พบวา งานท่ีประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

การใหบริการงานดานการจัดเก็บรายไดหรือภาษี มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 96.7(10 คะแนน)  ลองลงมาคือ งาน

ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รอยละ 96.3(10 คะแนน)  และงานดานโยธา การขออนุญาตกอสราง  

รอยละ 95.8 (10 คะแนน) และงานดานขออนุญาตประกอบกิจการ รอยละ 95.0 (9 คะแนน)  ตามลําดับ 

รายละเอียดดังแผนภูมิ 2 

 

 
 

แผนภูมิ 2 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

             อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามงานท่ีมาใชบริการ 
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  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอ

ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

  1. งานดานโยธา การขออนุญาตกอสราง 

   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด งานดานโยธา การขออนุญาตกอสรางคิดเปนรอยละ 95.8  เม่ือ

พิจารณารายดาน  พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 96.7  รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจเทาๆกัน รอย

ละ 95.8 และกระบวนการข้ันตอน รอยละ 95.0 ตามลําดับ  รายละเอียดดังแผนภูมิ 3 

 

 
 

แผนภูมิ 3 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

              งานดานโยธาการขออนุญาตกอสราง 
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  2. งานดานการจัดเก็บรายไดหรือภาษี 

   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด งานดานรายไดหรือภาษี คิดเปนรอยละ 96.7 เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจเทากัน คิดเปนรอยละ 96.7 ตามลําดับ  

รายละเอียดดังแผนภูมิ 4 

 

 
 

แผนภูมิ 4 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

              งานดานการจัดเก็บรายไดหรือภาษี 
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  3.  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม  พบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเปนรอยละ 96.3 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในดานกระบวนการและข้ันตอน   และดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก มีความพึงพอใจเทากัน มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 96.3 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  และ

ชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจเทากัน รอยละ 95 ตามลําดับ รายละเอียดตามแผนภูมิ 5 
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แผนภูมิ 5 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

              งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.  งานดานขออนุญาตประกอบกิจการ 

   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบวา ขอรายการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจการ

ใหบริการขององคการบิหารสวนตําบลหินดาด งานดานขออนุญาตประกอบกิจการคิดเปนรอยละ 95 เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานชองทางการใหบริการมีความพึงพอใจเทากันมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 95 

ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 6 
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แผนภูมิ 5 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

              งานดานขออนุญาตประกอบกิจการ 
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