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ส่วนที่ 1 
บทน า 

  

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน      
มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ    
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3 ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด        
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ         
เพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4 ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผล       
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2566) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมี     
ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง
ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่น  
อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหา 
ลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตร
หรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ       
งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง       
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด            
จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
  2.2  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ       
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.4  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5  เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่าง        
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล
หาดนางแก้ว หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  2.6  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน     
เดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562          
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม    
ของทุกนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี       
 ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณา
เรื่องดังกล่าว ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 



 

 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | 

 

4 
                          

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลหาดนางแกว้ 

  ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ
และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลา  ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล
ได้ตลอดระยะเวลา 
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผล และ       
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย              
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถ
ประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าว ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบหลังเดือน
ธันวาคมก็ได ้   
 

4.  การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มี
อ านาจหน้าที่    ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้ว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
    

ภายในเดือนธันวาคม 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอ 

เสนอ 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

รายงานผล 
 

สภาท้องถิ่น 
 

เสนอ 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
สภาท้องถิ่น 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นข้อมูลเอกสารที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตาม
ผล รวมทั้ง      การพิจารณา เลือกใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงข้อมูลต่างๆ  
  5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      (1)  ก าหนดกรอบเวลา โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
        1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดนางแก้ว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
         2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมปีที่ผ่านมาทุกครั้ง 
         3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถ
ประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลัง
เดือนธันวาคมก็ได้  
   (2)  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
      ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอกบินทร์บุรี และจังหวัดปราจีนบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์
ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  5.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
ก าหนดระเบียบ    วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    (1)  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตาม  
และประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
      1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
      2)  เครื่องมือ  
      3)  กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
    (2)  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
      1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
      2) ด าเนินการติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส านัก/กอง หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
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  5.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้วก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือเอกสาร (Documents) การติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต
หรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  6.1  ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และ     
การด าเนินการตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2  ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
และการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย         
อย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4  สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูล     
ที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  6.5  กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6  การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รั ดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น            
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7  ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  6.8  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้ เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์          
ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหาดนาง
แก้ว 
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ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมนิผล 
 

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้ว ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนาง
แก้วซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี แผน
ยุทธศาสตร์อ าเภอกบินทร์บุรี และแผนชุมชนต าบลหาดนางแก้ว 
 1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีรายละเอียด ดังนี้ 
   
  
  

 วิสัยทัศน์ที่เกิดจากความสามารถในการมองการณ์ไกล มองกว้าง มองลึก มองทะลุข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่และเวลา มองเห็นอะไรที่คนธรรมดาอาจมองไม่เห็น คนมีข้อมูล มีความรู้ มีปัญญา สามารถมอง
เช่นนี้ได้ ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ได้จากคนที่คิดเป็น คิดเป็นเพราะมีหลักคิดที่ดี มีปัญญาที่แหลมคม ปัญญาที่
หมายถึง หลักการที่ถูกต้องดีงาม เป็นอะไรที่พัฒนาได้ เรียนรู้ได้ส าหรับคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคต คือ 

“หาดนางแก้วน่าอยู่ บึงสมบูรณ์ถิ่นมัจฉา ชาวประชาเข้มแข็ง มีพร้อมประเพณี คนดีถิ่นชายน้ า” 
 

  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจ และบริหารจัดการน้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
            สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
   

1. วิสัยทัศน์  
 

2. ยุทธศาสตร์ 
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 1. เพื่อพัฒนาต าบลให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย 
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ รายได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและบ ารุง
ศาสนา 

5. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 

(1) จ านวนของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน และการพัฒนาแหล่งน้ า 
(2) จ านวนของโครงการด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(3) จ านวนของโครงการด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
(4) จ านวนของโครงการด้านการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการวางแผนการส่งเสริม      

การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
(5) จ านวนของโครงการด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
(6) จ านวนเป้าหมายของโครงการด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
(7) จ านวนเป้าหมายของโครงการด้านสาธารณสุข 
(8) จ านวนเป้าหมายของโครงการด้านการเมืองและการบริหาร 

 
 

(1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน เช่น ถนน 
สะพาน  รางระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ 
ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

(2) โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ      
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอ่ืนของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล 
องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ฯลฯ        

(3) การด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที ่ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด             
เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตส านึกให้ราษฎร     
มีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ  เพ่ิมประสิทธิภาพ การป้องกัน และ        
บรรเทาสาธารณภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

(4) พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย พัฒนา วางแผน ส่งเสริม
การเกษตร  ในพ้ืนที่ต าบล 

3. เป้าประสงค์  
 

4. ตัวช้ีวัด 
 

5. ค่าเป้าหมาย 
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(5) การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เช่น          
ปลูกต้นไม้ ในป่าชุมชน ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า         
ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 

(6) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมอนุรักษ์ และ
เผยแพร่และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯ สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน 
เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

(7) การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ พัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. การก าจัด          
ขยะมูลฝอย 

(8) เพื ่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์               
ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(2) ยกระดับและพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
(3) ยกระดับและพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม 
(5) สร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับและพัฒนาด้านการศึกษา 
(7) ยกระดับและพัฒนาด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(8) ยกระดับและพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(9) ยกระดับและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
(10) ยกระดับและพัฒนาด้านสุขภาวะ 
(11)  พัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(12)  พัฒนาด้านการบริหารงาน 

 
 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ซึ่งได้
วิเคราะห์ศักยภาพและก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ดังนี้ 

(1) วางระบบการพัฒนาต าบล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม
อาเซียน 

(2) สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็งประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) พัฒนาชุมชนเข้มแข็งสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคม 
(4) รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม 
(5) เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

5. ค่าเป้าหมาย 
 

6. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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สรุปศักยภาพและปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาต าบลในอนาคต ดังนี้ 
(1) มีประชากรในวัยแรงงานจ านวนมากและพร้อมที่จะเป็นแรงงานรองรับการลงทุน 

ทุกประเภทที่จะเข้ามาในพ้ืนที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตประกอบอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี  
(2) มีการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท าบุญ

เข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
(3) ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

สามารถพ่ึงตนเองได้ และด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

      1.2  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 
 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. แผนงานเคหะและชุม 
2. แผนงานบริหารทั่วไป 
3. แผนงานงบกลาง 

27 
1 
2 

2,769,400 
120,000 
100,700 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และบริหารจัดการน้ า 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
 

1 
 
 
 

480,000 
 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานการกีฬาและนันทนาการ 
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

10 
2 
5 

2,542,450 
280,000 
300,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห ์ 4 280,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข 

1. แผนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห ์ 
 

2 115,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 

1. แผนงานงบกลาง 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

3 
2 

7,157,031 
30,000 

รวม 59 22,904,581 
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 1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป็นโครงการ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ด าเนินการจริง) จ านวนทั้งสิ้น  59 โครงการ ดังนี้ 
                          1.3.1.1 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 54  โครงการ  มีดังนี้ 

ที่  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่ที่ 1 บา้นเพชรเอิม จ านวน 
10 จุด 

495,000 กองช่าง 
ประชาชนทั่วไปได้ใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกปลอดภัย 

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 10 จุด 

2 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 2 บ้าน
หาดสูง ถึงนายวิเชียร พรมมา 
ถนนกว้าง 4 ม. สูงเฉลี่ย 
1.50 ม. ระยะทาง 207 ม. 

192,900 กองช่าง 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับความสะดวก 
ในการสัญจร 

3 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่ที่ 1 บา้นซ่ง จ านวน 10 
จุด 

495,000 กองช่าง 
ประชาชนทั่วไปได้ใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกปลอดภัย 

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 10 จุด 

4 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 
บ้านบึงกาฬ เส้นจากบ้านนาย
มงคล ช้างนาค ถึงวัดวังบัว
ทอง ถนนกวา้ง 4 ม. ยาว 
181 ม. หนา 0.15 ม. หรือี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 720 
ตร.ม. 

497,000 กองช่าง 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 4 บ้านบึงกาฬ 
เส้นจากบ้านนายมงคล ช้าง
นาค ถึงวัดวังบัวทอง ถนน
กว้าง 4 ม. ยาว 181 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือีพื้นที ่
คสล. ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. 

5 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงดินลูกรังบดอัด หมู่ที่ 
5 บ้านเขาดิน จากบ้านนาย
อุดม กันวนา  ถึงโคกบุตา
อ่าวม โดยการเสริมถนนดิน
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 
498 ม. 

399,100 กองช่าง 

เพือ่ให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดิน
ลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 บ้านเขา
ดิน จากบ้านนายอุดม กันวนา  
ถึงโคกบุตาอ่าวม โดยการ
เสริมถนนดินกว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ระยะทาง 498 ม. 
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ที่  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างขยายท่อ
เมนประปาหมู่ที่ 6 บ้าน
เกาะลอย 

213,000 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างขยายท่อเมนประปาหมู่
ที่ 6 บ้านเกาะลอย 

7 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพักท่อ
รายน้ า คสล. ส าเร็จรูปหมู่ 
7 บ้านปราสาท 

445,500 กองช่าง 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพกัท่อรายน้ า คสล. 
ส าเร็จรูปหมู่ 7 บา้นปราสาท 

8 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม 
บ่อพัก จากหลังวัดคลอง 
มะเลา ไปคลองมะเลา   
หมู่ที่ 8 บา้นคลองมะเลา 

181,500 กองช่าง 
เพื่อให้มีการระบายน้ า
รวดเร็ว ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ชั้น 3 
Ø 0.60 X 1.00 เมตร ยาว 
44 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
ส าเร็จรูป จ านวน 3 บ่อ และ 
ฝาปิด ค.ส.ล. 

9 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

101,916 กองช่าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงห้องประชุม
สภา อบต.หาดนางแก้ว 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

10 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
บริหารจัดการน้ า 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับบุคลากร 
ประจ าป ี2563 

250,000 ส านักปลัด 
พนักงานมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหก้ับ
บุคลากร ประจ าปี 2563 

11 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
บริหารจัดการน้ า 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
สตรีและครอบครัวประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตร ี

150,000 ส านักปลัด 
เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
สตรี 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรี
และครอบครัวประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุ่มสตร ี

13 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
บริหารจัดการน้ า 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ประกอบอาชีพระยะสั้น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

20,000 ส านักปลัด 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชน 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ประกอบอาชีพระยะสั้น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

14 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
บริหารจัดการน้ า 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ขา้ราชการ พนกังาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแกว้ ประจ าป ี
2563 

30,000 ส านักปลัด 
พนักงานคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิต 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
ประจ าป ี2563 

15 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
บริหารจัดการน้ า 

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระ
เกียรติ “จิตอาสา สร้างปา่ 
รักษ์น้ า” ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

30,000 ส านักปลัด 
เพื่อสร้างจิตส านึกให้รัก
ธรรมชาติ 

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระ
เกียรติ “จิตอาสา สร้างปา่ รักษ์
น้ า” ประจ าปีงบประมาณ 2563 

16 
ด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การจัดงานนิทรรศการ 
ประกวดแข่งขัน คชจ.ใน
การแข่งขันกีฬานกัเรียน 

50,000 กองการศึกษา 
เพื่อสร้างความรักความ
สามัคคีให้แก่เด็ก ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
งานนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน 
คชจ.ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
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ที่  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17 

ด้านสงัคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันของ ศพด. อบต.
หาดนางแกว้ จ านวน 65 
คน อัตรามื้อละ 20 บาท 
ต่อคนต่อวัน จ านวน 245  
วัน 

318,500 กองการศึกษา 
เพื่อให้เด็ก ๆ มโีภชนาการทาง
อาหารที่ครบถว้นตามวยั 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวันของ 
ศพด. อบต.หาดนางแก้ว 
จ านวน 65 คน อัตรามื้อ
ละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน 
จ านวน 245  วัน 

18 

ด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน ของ ศพด. 
อบต.หาดนางแกว้ 
จ านวน 65 คน ๆ ละ 
1,700 บาท ต่อป ี
 

110,500 กองการศึกษา เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน 
ของ ศพด. อบต.หาดนาง
แก้ว จ านวน 65 คน ๆ 
ละ 1,700 บาท ต่อป ี

19 

ด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือ
เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อาย ุ3-5 ปี) ของ ศพด. 
หาดนางแกว้ จ านวน 65 
คน คนละ 200 บาท ต่อป ี

13,000 กองการศึกษา เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) 
ของ ศพด. หาดนางแก้ว 
จ านวน 65 คน คนละ 
200 บาท ต่อป ี

20 

ด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์
การเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) 
จ านวน 65 คน คนละ 
200 บาท ต่อป ี
 

13,000 กองการศึกษา เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ 

สนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่า
อุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) 
จ านวน 65 คน คนละ 
200 บาท ต่อป ี
20 

21 

ด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3-5 ปี) จ านวน 65 คน ๆ 
ละ 300 บาท ตอ่ป ี
 

19,500 กองการศึกษา เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3-5 ปี) จ านวน 65 คน ๆ 
ละ 300 บาท ตอ่ป ี

22 

ด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ3-5ปี) ของ 
ศพด. หาดนางแกว้ 
จ านวน 65 คน ๆ ละ 430 
บาท ต่อป ี

27,950 กองการศึกษา เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3-5ปี) ของ ศพด. หาด
นางแก้ว 
จ านวน 65 คน ๆ ละ 
430 บาท ต่อป ี
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ที่  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

23 

ด้านสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาด
นางแก้ว 

30,000 กองการศึกษา 
เพื่อเสริมพัฒนาการของ 
เด็ก ๆ 

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 

24 

ด้านสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ 
ศพด. หาดนางแกว้ 
 

748,000 กองการศึกษา 
เพื่อเสริมพัฒนาการของ 
เด็ก ๆ 

ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ 
ศพด. หาดนางแกว้ 
 

25 

ด้านสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

เงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต 
อบต.หาดนางแกว้ 

1,212,000 กองการศึกษา 
เพื่อเสริมพัฒนาการของ 
เด็ก ๆ 

เงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต 
อบต.หาดนางแกว้ 

26 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดและโรคเอดส์ 

250,000 กองการศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดและโรคเอดส ์

27 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ า
และความปลอดภัยทางน้ า
ให้แก่เด็กและเยาวชนต าบล
หาดนางแกว้ 

30,000 กองการศึกษา เพื่อให้แด็กวา่ยน้ าเป็น 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันเด็กจมน้ าและความ
ปลอดภัยทางน้ าให้แก่เด็กและ
เยาวชนต าบลหาดนางแก้ว 

28 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000 กองการศึกษา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯ 

29 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาต ิ

100,000 กองการศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน 
ฯ 

30 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการหล่อเทียนและถวาย
เทียนเข้าพรรษา 

30,000 กองการศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ฯ 
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ที่  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

31 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชนนีพันปีหลวง 

20,000 กองการศึกษา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักด ี

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา
ชนนีพันปีหลวง 

32 

การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธาร
สุข 

โครงการจิตอาสา “เราท า
ความดีด้วยหัวใจ” ต าบลหาด
นางแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

30,000 ส านักปลัด เพื่อแสดงถึงความจงรักภักด ี
โครงการจิตอาสา “เราท าความ
ดีด้วยหวัใจ” ต าบลหาดนางแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

33 

การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธาร
สุข 

โครงการหาดนางแกว้ร่วมใจ
คัดแยกขยะและการบริหารจัด
กาขยะเปียกในครัวเรือน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

140,000 ส านักปลัด 
เพื่อปลูกฝังการรักธรรมชาติ 
และรักสิ่งแวดล้อม 

โครงการหาดนางแกว้ร่วมใจคัด
แยกขยะและการบรหิารจัดกา
ขยะเปียกในครัวเรือน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

34 

การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธาร
สุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ต าบลหาดนางแกว้ 
 

110,000 ส านักปลัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ต าบลหาดนางแก้ว 
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1.3.1.2 รายละเอียดโครงการในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 20  โครงการ  มีดังนี้ 

ที่  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 3 บา้นซ่ง ต.
หาดนางแกว้  

453,000 กองช่าง 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ 3 บา้นซ่ง ต.หาดนางแกว้ 

2 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการพัฒนาก่อสร้างศาลา
พักผ่อนเพื่อการท่องเท่ียว ริม
บึงน้ าใส หมู่ที่ 1 บ้านเพชร
เอิม 

299,000 กองช่าง เพื่อเป็นที่พักผ่อน 
โครงการพัฒนาก่อสร้างศาลา
พักผ่อนเพื่อการท่องเท่ียว ริมบึง
น้ าใส หมู่ที่ 1 บ้านเพชรเอิม 

3 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการพัฒนาก่อสร้างศาลา
พักผ่อนเพื่อการท่องเท่ียว ริม
บึงน้ าใส หมู่ที่ 6 บ้านเกาะ
ลอย 

249,000 กองช่าง เพื่อเป็นที่พักผ่อน 
โครงการพัฒนาก่อสร้างศาลา
พักผ่อนเพื่อการท่องเท่ียว ริมบึง
น้ าใส หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย 

4 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการาติดตั้งไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่1 
บ้านเพชรเอิม จ านวน 10 จุด 

495,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการาติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านเพชร
เอิม จ านวน 10 จุด 

5 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 1 
บ้านเพชรเอิม สายวัดปา่หาด
นางแก้ว ถึงบึงน้ าใส 

486,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
พร้อมบดอัด หมู่ที ่1 บา้นเพชร
เอิม สายวัดป่าหาดนางแกว้ ถึง
บึงน้ าใส 

6 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการาติดตั้งไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่2 
บ้านหาดสูง จ านวน 10 จุด 

495,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการาติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านหาดสูง
จ านวน 10 จุด 

7 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านหาดสูง 

170,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นหาดสูง 

8 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 
บ้านหาดสูง 

304,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านหาดสูง 

9 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 
บ้านซ่ง เส้นต่อจากคสล.เดิม
บ้านสนาม ถึงบา้นโคกแจง 
หมู่ที่ 6 

497,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านซ่ง เส้น
ต่อจากคสล.เดิมบ้านสนาม ถึง
บ้านโคกแจง หมู่ที่ 6 

10 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 
บ้านซ่ง สายจากบา้นสนาม ถึง
คลองหางฉลาด 

476,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
พร้อมบดอัด หมู่ที ่3 บา้นซ่ง 
สายจากบ้านสนาม ถึงคลองหาง
ฉลาด 

11 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการาติดตั้งไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่4
บ้านบึงกาศ  จ านวน 10 จุด 

495,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการาติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านบึง
กาฬ จ านวน 10 จุด 
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ที่  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 
บ้านบึงกาฬ สายบา้นหนองกง   
จากบา้นนายครรชิต อังชุน – 
บ้านนางปทุมรัตน์ แก้วการะ
เกต ุ

497,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านบึงกาฬ 
สายบ้านหนองกง   จากบ้าน
นายครรชิต อังชุน – บา้นนาง
ปทุมรัตน์ แก้วการะเกต ุ

13 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 4 
บ้านบึงกาฬ 

353,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
พร้อมบดอัด หมู่ที ่4 บา้นบึง
กาฬ 

14 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการาติดตั้งไฟถนน
พลงังานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่5
บ้านเขาดิน  จ านวน 10 จุด 

495,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการาติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน
จ านวน 10 จุด 

15 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านเขาดิน 

496,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นเขาดิน 
สายต่อจาก คสล.เดิม เส้นบ้าน
นายสมชาย มีศรี ถึง
ถนนลาดยางสายสุสานมูลนิธิสจ
จะฯ 

16 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 5 
บ้านเขาดิน 

490,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
พร้อมบดอัด หมู่ที ่5 บา้นเขา
ดิน สายต่อจากถนนคอนกรีต
บ้านบึงน้ าใส ถึงบึงน้ าใส 

17 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการาติดตั้งไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่6 
บ้านเกาะลอย จ านวน 10 จุด 

495,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการาติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ
ลอย จ านวน 10 จุด 

18 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 
บ้านเกาะลอย 

497,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านเกาะ
ลอย สายจากถนนลาดยางบ้าน
โคกแจง – บ้านโคกระทอ้น ถึง
บ้านสนาม 

19 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการาติดตั้งไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่7 
บ้านปราสาท จ านวน 10 จุด 

495,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการาติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้าน
ปราสาท จ านวน 10 จุด 

20 
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 
บ้านปราสาท 

493,000 กองช่าง 
เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านปราสาท 
ถึงถนนลาดยางสวนนายสมชาย 
ไหมทอง 
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การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) 
เฉพาะช่องปี 2563 

 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏในแผน

ด าเนินงาน 
ประจ าปี 2563 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ 

ปฏิบัติแล้วเสร็จ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

32 30 29 

2. ด้านการพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

5 1 1 

3. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

17 17 13 

4. ด้านการพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 4 4 

5. การพัฒนาด้านสาธารสุข 7 2 2 
6.  การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

8 5 5 

รวม 77 57 54 
 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่น าไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563     
                                    54x 100    เท่ากับร้อยละ 91.53 
                                                          57 
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 1.5  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา  
  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2559 ประกอบกับ     
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้ก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์       
จากโรคดังกล่าว เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี มติประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีมาตรการ
ป้องกันและยับยั้งการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เกี่ยวกับกิจกรรมการประชุม 
อบรม สัมมนา การศึกษาดูงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
โครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน จึงท าการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      2.1  การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
             แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
(2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
8) แผนงาน 5 คะแนน 
9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

      2.2  การติดตามและประเมินโครงการ 
            แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1)  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
(2)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
(3)  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
(4)  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
 (5)  โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
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2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

คะแนน 
4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 

คะแนน 
12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

 2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล   
        กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและ
ประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนา  นั ้น         
ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
              (1)  ก าหนดกรอบเวลา โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
                    1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้ว      อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
     2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมปีที่ผ่านมาทุกครั้ง 
     3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถ
ประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลัง
เดือนธันวาคมก็ได้  
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
              (1)  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
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       1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
       2) เครื่องมือ  
       3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
              (2)  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                     1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
                     2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึก หรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว  
  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ เอกสาร (Documents) และผลการด าเนินงาน
จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) การติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหา หรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ 
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว          
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
 
1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่น 
     1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ครั้งที่ 2/2563  ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

 
20 

 
18 90.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 95.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 57 95.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว (10) (9)  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) (9)  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) (9)  
 3.4 วิสัยทัศน์  (5) (5)  
 3.5 กลยุทธ์   (5) (5)  
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) (5)  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) (5)  
 3.8 แผนงาน  (5) (5)  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) (5)  

รวมคะแนน  100 94 94.00 
 

  1) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด 19 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 95.00 ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าหัวข้อประเด็นพิจารณาอ่ืน 
  2) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน
ต่ าสุด 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลไมค่รบถ้วนในประเด็นพิจารณา 
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 1.2  รายละเอียดคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
       (1)  ข้อมูลสภาทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20  
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ 
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

 3 3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

2 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

2 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม เช่น    
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

2 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

3 3 
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     (2)  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร ์ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

5 4 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ 
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 3 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึ กษ า ส าธารณ สุ ข  ค วามย ากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

3 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จดุแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน)  O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

3 3 
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     (3)  ยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60  
1. ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 9 

2. ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทาง การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเชื่ อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 9 

3. ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9 

4. วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ  ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลหาด
นางแก้ว และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 

5. กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 

6. เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

5 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

7.  จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง    
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 

8. แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 

9.  ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 5 

คะแนนรวม 100 94 
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2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     2.1  สรุปคะแนนการประเมินผลโครงการ 
         ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ครั้งที่ 2/2563  ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 80.00 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 80.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 53 88.33 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5)  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5)  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่    

      การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
(5) (5)  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) (4)  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
(5) (4)  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (3)  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) (5)  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง       

       ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
(5) (4)  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต     
      ของโครงการ)   

(5) (4)  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ 
        งบประมาณ  

(5) (4)  

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ 
        วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (5)  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) (5)  
รวมคะแนน 100 88 88.00 

 

  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าหัวข้อประเด็นพิจารณาอ่ืน 
  2) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ าสุด 53 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.33  
ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา  
  ทีเ่ป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลไมค่รบถ้วนในประเด็นพิจารณา 
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 2.2  รายละเอียดคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
       (1)  สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา   

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

 
   (2)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

(1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8 

 
       (3)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

(1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 
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       (4)  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา   

(1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
(2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา 

10 9 

โครงการพัฒนา   ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60  
1. ความชัดเจนของ   
ชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไร     ในอนาคต 

5 5 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 

3. เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้ าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4. โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และ 
เท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

5 4 

5. เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค และ 
ความเป็นเมือง  
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
6. โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า     
เชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น  ด้านเกษตร เทคโนโลยี 
ชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 

7. โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้ องถิ่ นมี ความสอดคล้องกับห้ วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 

8. โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง   
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 

9. งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) งบประมาณ 

โครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ ใน
การจัดท าโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม(Equity)    
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
10. มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบ
ได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

5 4 

11. มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้  (measurable) 
ใช้ บอกประสิ ทธิ ผล  (effectiveness) ใช้ บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 

คะแนนรวม 100 88 
 
 
 



 

 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | 

 

33 
                          

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลหาดนางแกว้ 

0

5

10

15

20

25

30

35

                                                                                  

โครงการตามแผนพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.         ) เฉพาะปีงบประมาณ      โครงการ    โครงการ

โครงการที่ด าเนินการจริง โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่าย ก่อหนี ้รอด าเนิการจ านวน    โครงการ คิดป็นร้อยละ   .  

3.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะเป็นการใช้รูปแบบเชิงพรรณนาเป็นการอธิบายเชิง กราฟ ข้อมูลต่างๆ จากรูปแบบที่ก าหนดขึ้นเองของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วก าหนด โดยสรุปผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  3.1   ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
  การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม มี
รายละเอียดดังนี้ 
  4.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
     สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการที่บรรจุในแผน 59 โครงการ รอบการประเมินเดือนธันวาคม 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) ใน
เชิงปริมาณ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.53 
  4.2 เชิงคุณภาพ (Quality) 

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนธันวาคม 2563 (เดือน
ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) ในเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว สามารถด าเนินโครงการ
ได้รับผลที่เกิดขึ้นจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ บรรลุตามวัตถุประสงค์      ของโครงการที่ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
  4.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ จ่ายขาด
เงินสะสม โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม  
  4.4 เวลา (Time) 
    ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดส่วนใหญ่ ที่เป็นโครงการที่เป็นรายจ่ายประจ า 
แต่บางโครงการอาจไม่สามารถด าเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดได้ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
  4.4 การได้รับประโยชน์ 
    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้ด าเนินงานต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนา
องค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดนางแก้ว ท าให้ประชาชนในต าบลได้รับผลประโยชน์ ดังนี้   

1. ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
2. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
3. ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่   
4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
5. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 
6. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
8. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ด้วยความสะดวก 
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  4.5 การวัดผล 
    การวัดผลสามารถวัดได้จริงจากการด าเนินงานจากจ านวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาและโครงการที่
ด าเนินการจริง  
  4.6 ผลกระทบ (Impact)  

   ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ส่งผลผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ แต่ยังมีผลกระทบที่ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

1. สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

2. ข้อจ ากัดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการบางโครงการได้อย่างต่อเนื่อง   

3. จากสถานการณ์เงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว งบประมาณจัดสรรของรัฐบาล
ลดลง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเทศบาล ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน          ได้อย่างต่อเนื่อง  
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 32 โครงการ ด าเนินการได้จริง จ านวน 29 โครงการ     
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจ และบริหารจัดการน้ า เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 10 โครงการ ด าเนินการได้จริง จ านวน 1 โครงการ   
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 17 โครงการ ด าเนินการได้จริง จ านวน 13 โครงการ  
    1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 8 โครงการ ด าเนินการได้จริง จ านวน 4 โครงการ   
    1.1.5 ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 7 โครงการ ด าเนินการได้จริง จ านวน 2 โครงการ 
    1.1.6  ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 8  โครงการ ด าเนินการได้จริง จ านวน 5 โครงการ   
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีความเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เป็นองค์กรที่มีขนาดกลาง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรก าหนดโครงการที่สามารถ
น าไปด าเนินการจริง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การด าเนินงาน/โครงการต่างๆ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามารถน ามาปฏิบัติ
ได้มากขึ้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการด าเนินงานครบทุกโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา แต่
การกระจายโครงการ ในยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ยังไม่มีสามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ      มีการโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่หรือโอนไปรายการอ่ืน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ 

 ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จึงขอเสนอ
แนวทางในการบริหารงานต่อผู้คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่
เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 

ธันวาคม  2563 


