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ส่วนที่  ๑ 
 

                                                             บทน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. ๒๕6๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
 เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ 
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
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ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น  ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนนิการ   

          (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
            (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
            (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่ นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 

๒.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 



๔  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 



๕  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (๕)   

 
 

๔.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 



๖  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกป ี

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 



๗  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 

๕.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 



๘  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง ขั้น โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความ
เป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เปน็พิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

 
(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   

  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง

ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ  
 
       



๙  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

๕.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)   
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 

 



๑๐  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี้ 

รำยไตรมำส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
          (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

๖.  ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 



๑๑  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
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๖.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
  

สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

๗.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ 

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

๗.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหินเหล็กไฟในแตล่ะยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
๗.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 



๑๒  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
 

 
 
 
 
 
 

๘.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
 
 



๑๓  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

๑)  นายณรงค์เดช  อินมี   สมาชิกสภา อบต.หมู่9   ประธานกรรมการ 
๒)  นายอภิชาติ ชูลขันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4            กรรมการ 
๓)  นายสุจริต  กลิ่นอยู่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15   กรรมการ    
๔)  นายปทิว  เรืองอร่าม   ผู้แทนประชาคมทองถิ่น   กรรมการ 
๕)  นายปัญญา  กอนใย   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
๖)  นายสนอง  อ่วมอ่ิม      ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
๗)  นายจรูญ  สีสุกใส           ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
๘)  นายวิมล  อ่วมด้วง ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
๙)  นายบุญรอด  ด้วงเพชร  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐) นายพงศ์ศักดิ ์ นาคโต  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๑) นางสาววิจิตรา  ฉิ่งเล็ก  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 
      

 
    

 
๑)  นางพิรวรรณ์  ไพบูลย์อนันต์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            ประธานอนุกรรมการ 
๒)  นายสุพชัย ยิ้มละมัย  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน               อนุกรรมการ 
 

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

๙.    คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ 
 
 

๑๐.  คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ 
 
 



 ๑๔  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 
 
 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
 

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมินผล 



 ๑๕  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
  

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ 

ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยมี 
รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    



 ๑๖  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 



 ๑๗  
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๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 



 ๑๘  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (พ.ศ.2561-2565) 
 

วิสัยทัศน์    
 เมืองแห่งการท่องเที่ยว  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  น าไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ  การเกษตร  และการท่องเที่ยว
ให้เข้มแข็งและแข่งขันได ้ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

สมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคม  การศึกษา  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  และสาธารณูปโภค 

 

1. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและบริการ  
2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลงานประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์และสุขภาพ 
3.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 



 ๑๙  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนและภาคเอกชน  
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   

5.พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหาร จัดการ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  ทั้ง
ด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย 

6. ส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

  2.พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาเสริมสร้างการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาดผลผลิตทางการเกษตร  
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และการตลาด 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการดูแลราคาผลผลิต 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่

ปลอดภัยจากสารพิษ 
6. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
 

  3. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพ  คน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง 
2. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มองค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ให้

เข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
5. เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท                                                                                             
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. พัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
10.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
11. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

 4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม กับสภาพพ้ืนที่        



 ๒๐  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

2. เสริมสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  พื้นที่ป่า  และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความสมบูรณ์ 
4. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
7. อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

 5.พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาความรู้  ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนา ปรับปรุงสถานที่  การปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานให้

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
7. ปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้มีความทันสมัย 
8.. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
9.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเป็นเลิศ 

   6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  และสาธารณูปโภค 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงเส้นทาง
หลักระหว่างอ าเภอและต าบลและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวรและเชื่อมโยง
เป็นเครือข่าว                                                                                             

2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการอุปโภคบริโภค ให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันอุทกภัยและสาธารณภัย 

3. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา  
4. ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด และน าระบบผังเมืองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยึดตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  

ดังนี้ 
1. นโยบายด้านการเมือง  

(1) เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  
ให้กับประชาชน 

(3) สร้างความสัมพันธ์อันดี ร่วมมือ ร่วมใจ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้  
บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดความผาสุกแก่ประชาชน 
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   2. นโยบายด้านการบริหารจัดการ  
(1) บริหารงานภายใต้การมีส่วนร่วม  “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา” ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชน  

จะได้รับเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี  ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพ ท างานยึดหลักความถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  มีความ เสมอภาคในการบังคับ
ใช้กฎหมาย  และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  ยึดประชาชน  เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน 

(2) ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่อันจะน าไปสู่  
ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน รวมทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีขวัญก าลังใจและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) บริหารจัดการให้มีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน ตามอ านาจ
หน้าที่ และภารกิจในการจัดระบบการบริการสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วต่อเนื่องและบังเกิดผลดี
ต่อประชาชน 
          7(4) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถจัดเก็บภาษีให้ท่ัวถึง ถูกต้อง รัดกุม ให้เป็นธรรมมากที่สุด ในรูปแบบการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการ
หารายได้ หรือวิธีการจัดเก็บรายได้ โดยใช้แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก 

(5) เสริมสร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ยึดถือ และปฏิบัติทั้งนี้
ตามหลักการ และแนวทางในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  
 3.1 ด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข 
 (1) ส่งเสริมและด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาส โดยรับผิดชอบการบริหารงานด้านสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน เช่น  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ผู้ด้อยโอกาส เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ฯลฯ 
 (2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกัน และควบคุมโรคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
 (3) ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนในวัยต่าง ๆอย่างทั่วถึง โดยเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นและสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

(4) จัดให้มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
(5) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ 
(6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและสามารถให้บริการประชาชน 

อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีศูนย์สาธารณสุขชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
  3.2 ด้านการศึกษาและกีฬา 
  (1) การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการ 
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ ให้เปน็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  
             (2) การบริหารและจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ โดย
การศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐและด าเนินการจัดการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  (3) สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้กับโรงเรียนในระบบ  นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเน้นให้
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
  (4) สนับสนุนให้ประชาชนที่พ้นวัยเรียนได้รับการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ศักยภาพของท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และอาชีพต่าง ๆ จากบุคลากร นักวิชาการ ผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรง และทางด้านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ต าราเรียน  



 ๒๒  
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  (5)  ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุง ลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย ให้มีมาตรฐาน และเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 
  (6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนนุด้านการจัดการ เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆใหม้ากขึ้น 
  (7)  จัดให้มีการรณรงค์และการเผยแพร่ความรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการกีฬา การ
ออกก าลังกาย และการนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 
  (8)  ส่งเสริมให้เกดิความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างบ้าน สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  3.3 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 

(1) สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค่าของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม 
การส่งเสริมวัฒนธรรม การละเล่น ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ให้แพร่หลายกลายเป็นทียอมรับแก่บุคคล
ทั่วไปอย่างทั่วถึง  
  (2) ส่งเสริมการด าเนินการของสภาวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับการสนับสนุน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แพร่หลาย  ให้คงอยู่เป็นมรดกสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง ในรูปแบบการสนับสนุน
ด้านการด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนว่ยงานของภาครฐัหรืเอกชน 
  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่น ให้แพร่หลายในเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบการจัดกิจกรรม นิทรรศการ ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น  
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
     โดยจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียง และส่งเสริม ความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัว การรวมกลุ่มของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศักยภาพท่ีมีในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา เสนอแนะ รับฟังปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับ 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า 

OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพ่ิมมูลค่า และรายได้ให้แก่ประชาชน 
  (4) จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ  การจัดการ  การตลาด ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นในรูปแบบการฝึกอบรม การสัมมนา  การจัดทัศนศึกษาดูงานด้านการอาชีพทั้งโดยตรงจาก บุคคลากร
นักวิชาการผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        จะพัฒนาต าบลหินเหล็กไฟให้เป็นต าบลน่าอยู ่โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพจัดระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
  (1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ร่วมกับชุมชน โดยสนับสนุนและเร่งรัดให้มีการ
ปลูกต้นไม้  และรักษาความสะอาดสองข้างทางหลวงที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ รณรงค์ก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง รณรงค์ก าจัดแล ควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน
ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ ประชาชน   
         (2) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้แก่ เยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย สนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทุกระดับ ใน
การเชื่อมโยงและประสานเครือข่ายกับภาครัฐ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
    (3) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการใช้พลังงานทดแทนและฟ้ืนฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 
    (4) สนับสนุนและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเพ่ือระบบการจัดการมลพิษหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
        (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน องค์กรใน
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ท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมกันดูและพิทักษ์ เฝ้าระวังและฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 
  (6) ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี 
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (1)  พัฒนาและปรับปรุง ขยายระบบการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ การ
ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของ ชุมชนในอนาคต 
รวมทั้งมีแผนบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคโดยรวม 
  (2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนหินเหล็กไฟ ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 
  (3) ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ  ตามความจ าเป็นที่เร่งด่วน ตามอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
7. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (1) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยและ
เพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา 
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทางภาครัฐและเอกชน เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 (3) จัดท าแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเป็นประจ าทุกปี ให้สอดคล้อง
กับความเจริญขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ จะเกิดข้ึน อีกทั้งยังสามารถ
ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (4) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  แผนป้องกันอัคคีภัย และแผนอ่ืนๆ  ที่มีความจ าเป็น  
ตามความเหมาะสม  ตามก าลังความสามารถด้านงบประมาณเป็นประจ าทุกปีนโยบาย ทั้ง 7 ประการที่กล่าวมาแล้ว
นั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน ในต าบลหินเหล็กไฟ 
ซึ่งนโยบายใดที่ผู้บริหารฯเดิมได้เคยด าเนินการ  และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมจะด าเนินการต่อยอดและ
พัฒนาเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ / โครงการสามารถ
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ทั้ง 7ประการ จะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ หากขาดซึ่งกลไกที่
ส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 

7.1 วิสัยทัศน์  
 “  การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งม่ันพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ” 

      พันธกิจ 

  1.)  พัฒนาแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ รวมทั้งภาชนะกักเก็บน้ ากินให้พอเพียงตลอดปี 
2.)  พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให้สะดวกและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
3.)  ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มความรู้และเพ่ิมรายได้ 
4.)  ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
5.)  จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
6.)  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.)  จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
8.)  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพียงพอและทันสมัย 
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ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้  6 ด้าน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2 การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
1.3  การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.4  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง และเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริม  
      อาชีพ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                   
1.5  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้   
     ประชาชนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
1.6  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.7  การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
1.8  การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให้กับสถานีอนามัยต าบลหินเหล็กไฟ ตลอดจนการร่วมออก 
    ปฏิบัติงานกับสถานีอนามัย 
1.9  การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และ 
     ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
1.10  การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระงับควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

2 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสาร 
2.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  แบบชีวภาพและการเกษตรที่ 
      ปลอดภัยจากสารพิษ 
2.3  การพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตร 
2.4  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพ่ิมขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และ

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน ให้ได้มาตรฐาน ม่ันคงถาวร 
3.2  การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า  ประปา 
3.3  การพัฒนาปรับปรงุ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค -บรโิภค  และให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันอุทกภัย 
4. ด้านการเมืองและบริหาร 
4.1  การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 
4.2  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
4.3  การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้น าท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
4.4  การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 
4.5  การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
4.6  การพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
4.7  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้ทันสมัย 



 ๒๕  

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

4.8  การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้แก่ประชาชน ผู้มารับบริการ 
4.9  การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน 
5   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
5.2  การพัฒนาสร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการ 
      ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.3  การพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
6 ด้านส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรม ให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
          ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพฒันา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจ
หน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชน
อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนในหมู่บ้าน 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
4)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ปัญหายาเสพติด 
5)  ด้านการเมือง เช่น  คนในหมู่บ้านขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 

          6)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เปน็โรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
7)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   

   
 

 



 ๒๖  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุ 
ประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 



 ๒๗  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
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๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขา
ราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62–๒๕๖6) ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



 ๒๘  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันเวลา    
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน              ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

 



 ๒๙  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

92.63 คะแนน 4 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20) 18.88 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (15) 13.50 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 60.25 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9.00 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.38 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.50 
๓.4 วิสัยทัศน ์ (๕) 4.63 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 4.50 
๓.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.50 
๓.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.75 
๓.8  แผนงาน (๕) 4.63 
๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.63 
๓.10  ผลผลิต/โครงการ (5) 4.75 

รวม ๑๐๐ 92.63 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๐  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม ๒๕63  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 
 
 
 
 

๙6.25 คะแนน ๔ 



 ๓๑  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

(ค่าเฉลี่ย) 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9.65 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙.25 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙.38 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9.45 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 58.52 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 4.85 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

5 5 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.38 
   ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ 5 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4.50 

   ๕.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )  ๕ 5 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
   ๕.๑1 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ 4.89 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4.9 

รวม ๑๐๐ 96.25 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละของโครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 283 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 

102 36.04 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

97 34.27 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4   

65 
- 

22.96 0 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

 

ตัวบ่งชีท้ี ่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ            ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

65 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ข้อคิดเห็น   
           จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  5  คะแนน  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การด าเนินโครงการ  
ได้ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕คะแนน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็น

ควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เพ่ือให้สิ้นปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะ
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 



 ๓๓  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

 
 

 
 

ชื่อโครงการ : ..................................................................................................... ......................................... 
................................................................................................................. ..................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 
สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
หมายเหตุ ทุกโครงการที่น าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
             มีบางโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค 
             ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

 



 ๓๔  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

ส่วนที่ 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญใน
การน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัว
บ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  คือการประเมินผล
ในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ , ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



 ๓๕  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 
          ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ............................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมาจัดท าฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) 
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   



 ๓๗  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม ๒๕63 - กันยายน ๒๕๖4 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน  (เดือนตุลาคม 2563– กันยายน  ๒๕64) 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 91 20 21.97 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 1  8.33 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 145 44 30.34 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 8 3 37.50 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 

16 1 6.25 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 

11 2 18.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 283 71 25.08 
  
 
 



 ๓๘  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  และ ข้อ ๗  การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  ภายใน 4๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 ๓๙  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20) 18.88 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (15) 13.50 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 60.25 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9.00 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.38 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.50 
๓.4 วิสัยทัศน ์ (๕) 4.63 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 4.50 
๓.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.50 
๓.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.75 
๓.8  แผนงาน (๕) 4.63 
๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.63 
๓.10  ผลผลิต/โครงการ (5) 4.75 

รวม ๑๐๐ 92.63 
 
๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ ส่งมาด้วย ๒  
หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ  ( แนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า 32 ) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  ภายใน 60  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาฯ  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล  ตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาฯเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 

 
 



 ๔๐  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

(ค่าเฉลี่ย) 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9.65 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙.25 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙.38 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9.45 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 58.52 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 4.85 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

5 5 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.38 
   ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ 5 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4.50 

   ๕.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )  ๕ 5 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
   ๕.๑1 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ 4.89 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4.9 

รวม ๑๐๐ 96.25 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 ๔๑  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

ส่วนที่ 5 
 

 
 
 
 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นให้มี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถ
ตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยใช้วิธีการติดตามรายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการ 
 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ในการติดตามแผนความก้าวหน้าของ
โครงการ  ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนความก้าวหน้าของโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

  

ผลการติดตามและประเมินผล 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคม     

แผนงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ส านักปลัด ต.ค.63-ธ.ค.63 300,000 P

เม.ย.-พ.ค.64
ก.ค.-ส.ค.64

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพธิต่ีางๆ ส านักปลัด ต.ค.63-ธ.ค.63  ต.ค.63 30,000 3,000 P

เม.ย.-พ.ค.64

ก.ค.-ส.ค.64
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคม     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการด าเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนิเหล็กไฟ กองสวสัดิการฯ พ.ย.-63 30,000 P

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพศหกรรม หลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า กองสวสัดิการฯ ต.ค.-63 10,000 P

3 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ือง อาชีพศิลปกรรม กองสวสัดิการฯ ม.ค.-ก.ย.64 10,000 P

 หลักสูตร ข้อมือสวยด้วยยางยึดสี
4 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองอาชีพอุตสาหกรรม กองสวสัดิการฯ มี.ค.-64 10,000 P

หลักสูตร ส่ิงประดิษฐ์จากผ้า

5 โครงการพฒันาศักยภาพสตรีในต าบลหนิเหล็กไฟ กองสวสัดิการฯ มี.ค.-64 10,000 P

6 โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในต าบลหนิเหล็กไฟ กองสวสัดิการฯ ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.-มี.ค.64 130,000 108,000 P

7 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ กองสวสัดิการฯ ธ.ค.63-ก.พ.64 มี.ค.-64 20,000 14,200 P

8 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านสุขภาพ ในผู้สูงอายุแบบองค์รวม กองสวสัดิการฯ ต.ค.63-ก.ค.64 30,000 P
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคม     
แผนงานงบกลาง

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
ระยะเวลาตาม

แผน
ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวสัดิการฯ ต.ค.63-ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.

64 16,000,000 13,379,800 P

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร กองสวสัดิการฯ ต.ค.63-ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.

64 4,000,000 3,432,800 P

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ กองสวสัดิการฯ ต.ค.63-ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.

64 84,000 90,500 P

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคม     
แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน กองสวสัดิการฯ พ.ย.63 พ.ย.63 50,000 50,000 P

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอหวัหนิใหก้ับ
เทศบาลต าบลหนองพลับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคม     
แผนงานการศึกษา

1 โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย กองการศึกษาฯ ก.พ.-มี.ค.64 10,000 P

2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการใหแ้ก่เด็กปฐมวยั กองการศึกษาฯ มี.ค.64 5,000 P

3 โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพฒันาเด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ ม.ค.-ก.พ.64 10,000 P

ในพื้นที่ต าบลหนิเหล็กไฟ มิ.ย.-ก.ค.64
4 โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กองการศึกษาฯ เม.ย.64 1,000 500 P

5 โครงการฝึกอบรมเปดิโลกการศึกษาสร้างปญัญาใหเ้ด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ มิ.ย.-ก.ค.64 30,000 P

6 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพในการปฏบิติังานของ กองการศึกษาฯ เม.ย.-พ.ค.64 20,000 P

บคุลากรครู บคุลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคม     
แผนงานการศึกษา

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

ระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

7 โครงการเฝ้าระวงัและส่งเสริมการพฒันาการเด็กปฐมวยั กองการศึกษาฯ พ.ค.64 10,000 P

โดยใช้คู่มือ DSPM
8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษาฯ ต.ค.-ธ.ค.63 ต.ค.63-ก.ย.64 2,220,000 590,160 P

ก.พ.-มิ.ย.64
9 ค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษาฯ พ.ย.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64 2,890,000 800,298.24 P

จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหแ้กเ่ด็กนกัเรียนโรงเรียนสังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ กองการศึกษาฯ มี.ค.-พ.ค.64 มี.ค.64 275,500 263,000 P

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอนุบาลหวัหนิ
11 โครงการต่อเติมหลังคากันสาด พร้อมงานเทพื้นลาน คสล. กองการศึกษาฯ มี.ค.-พ.ค.64 มี.ค.64 266,800 253,500 P

บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองตะเภา
12 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับเด็กพร้อมหลังคาใหก้ับ กองการศึกษาฯ ส.ค.-64 ส.ค.-64 64,800 64,800 P

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองเหยีง
13 โครงการปรับปรุงต่อเติมหอ้งเรียนใหก้ับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ ก.พ.-64 ก.พ.-64 235,800 218,000 P

บา้นหนองคร้า
14 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนสังกัด กองการศึกษาฯ พ.ย.-63 พ.ย.-63 4,950,000 1,243,700 P

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) พ.ค.-มิ.ย.64 ม.ค.64 1,194,800

จ านวน 6 โรงเรียน
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคม     
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

ระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต าบลหนิเหล็กไฟ กองการศึกษาฯ ก.ค.-ส.ค.64 50,000 P

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการ กองการศึกษาฯ มิ.ย.-ก.ค.64 50,000 P

ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
3 โครงการจัดกิจกรรมซ่ึงเปน็วนัส าคัญทางศาสนา กองการศึกษาฯ

ก.พ., พ.ค. , 
ก.ค.64 ก.พ., พ.ค. , ก.ค.64 20,000 493 P

4 โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณีไทย กองการศึกษาฯ เม.ย.-64 เม.ย.-64 10,000 900 P

5 โครงการจัดงานประเพณีวนัลอยกระทง กองการศึกษาฯ พ.ย.-63 พ.ย.-63 5,000 4,400 P

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคม     
แผนงานสาธารณสุข

1 เงินอุดหนุนเอกชน กองสาธารณสุขฯ มี.ค.-ก.ย.64 ก.พ.-64 320,000 320,000 P

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
เพื่อจัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ละ 20,000 บาท ( 3 โครงการ/หมู่บา้น) 
จ านวน 16 หมู่บา้น
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

ระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

1 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ กองส่งเสริม ธ.ค.63-ม.ค.64 30-พ.ย.-63 120,000 126,507 P

ตามปนิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ การเกษตร 18-ธ.ค.-63

เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
2 โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชด าริ กองส่งเสริม ม.ค.-ก.ย.64 10-พ.ย.-63 50,000 48,840 P

เศรษฐกิจพอเพยีง การเกษตร 10-ม.ค.-64
3 โครงการอบรมการจัดการศัตรูพชื กองส่งเสริม เม.ย.-พ.ค.64 20,000 P

ที่เหมาะสม การเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานการศาสนาและนันทนาการ

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ส านักปลัด ก.พ. , เม.ย.64 150,000 P
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ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

ระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดวงดี กองช่าง ก.ย.-64 765,800 P

หมู่ที่ 1 บา้นหนองขอน
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองโสน 2 กองช่าง ก.ย.-64 849,000 P

หมู่ที่ 2 บา้นวงัโบสถ์
3 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กองช่าง ก.ย.-64 1,043,500 P

1.00 เมตร พร้อมบอ่พกัและฝาปดิบอ่พกั คสล . ซอยแสงธรรม
หมู่ที่  3 บา้นหนองนกน้อย

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัย กองช่าง ก.ย.-64 409,600 P

หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา ,
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า คสล. กองช่าง ก.ย.-64 386,000 P

แกรงเหล็ก ซอยเสน่ห ์หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 บา้นหนองคร้า กองช่าง ก.ย.-64 851,000 P

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวสัดี กองช่าง ก.ย.-64 634,800 P

หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง กองช่าง ก.ย.-64 1,752,000 P

หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรงไทย กองช่าง ก.ย.-64 221,000 P

หมู่ที่ 6 บา้นหนองซอ
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รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ. 2564

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

ระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจมดง กองช่าง ก.ย.-64 688,700 P

หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลเด่ียวพฒันา ซอย 2 กองช่าง ก.ย.-64 169,000 P

หมู่ที่ 7 บา้นหนองเหยีง
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส าราญรักษ์ กองช่าง ก.ย.-64 650,000 P

หมู่ที่ 8 บา้นหนองเสือด า
13 ก่อสร้างถนนหนิคลุก  ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 8  บา้นหนองเสือด า กองช่าง ก.ย.-64 199,500 P

14 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่พกั และฝาปดิตะแกรงเหล็ก กองช่าง ก.ย.-64 1,206,600 P

และเทคอนกรีต ซอยอ านวยผล หมู่ 9 บา้นขอนทอง
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้นนายริน กองช่าง ก.ย.-64 535,000 P

หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้
16 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบา้นสุวรรณ หมู่ที่ 10 บา้นหนองขอนใต้ กองช่าง ก.ย.-64 261,600 P

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 กองช่าง ก.ย.-64 649,000 P

หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ
18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 กองช่าง ก.ย.-64 200,700 P

หมู่ที่ 11 บา้นตอเกตุ
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประไพร กองช่าง ก.ย.-64 850,000 P

หมู่ที่ 12 บา้นสามพนันาม

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ. 2564

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ

ระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

20 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ซอยโชคพฒันา 1 กองช่าง ก.ย.-64 327,000 P

หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา
21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ 2 กองช่าง ก.ย.-64 537,900 P

หมู่ที่ 13 บา้นโชคพฒันา
22 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยซุปเปอร์หนิเหล็กไฟ กองช่าง ก.ย.-64 386,000 P

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 กองช่าง ก.ย.-64 218,000
24 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วรัิตน์ กองช่าง ก.ย.-64 513,800 P

หมู่ที่ 15 บา้นหนองขอนเหนือ
24 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนลาดยาง กองช่าง ก.ย.-64 325,800 P

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ซอยฉ่ าชื่น หมู่ที่ 15 บา้นหนองขอนเหนือ
25 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทยีน กองช่าง ก.ย.-64 125,000 P

หมู่ที่ 16 บา้นหนองตาแววพฒันา
26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก ซอยร่มเย็น กองช่าง ก.ย.-64 121,000 P

หมู่ที่ 16  บา้นหนองตาแววพฒันา
27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก ซอยสุดใจ กองช่าง ก.ย.-64 70,900 P

หมู่ที่ 16  บา้นหนองตาแววพฒันา
28 ปรับปรุงทางเชื่อมถนน คสล.ทางเข้า-ออกที่ท าการ ส านักปลัด ก.ย.-64 240,000 P

 อบต.หนิเหล็กไฟ
รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ. 2564

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
รับผิดชอบ

ระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

29 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก ส านักปลัด ก.ย.-64 85,000 P

หน้าอาคารกองช่างและบริเวณโรงจอดรถ อบต.หนิเหล็กไฟ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานการพาณชิย์

1 1. โครงการขยายเขตประปาภมูิภาค ซอยหว้ยโดด-สวนน้ า กองช่าง ก.พ.-64 22 ม.ค.64 250,000 101,178 P

หมู่ที ่2บา้นวงัโบสถ์  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วระยะทาง 500 เมตร

2 . โครงการขยายเขตประปาภมูิภาค ซอยหว้ยโดด 1 กองช่าง ก.พ.-64 22 ม.ค.64 500,000  324,044 P

หมู่ที ่2 บา้นวงัโบสถ์  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร 

3 โครงการขยายเขตประปาภมูิภาค  กองช่าง ก.พ.-64 22 ม.ค.64 480,000  158,752 P

ซอยหว้ยโดด 2 หมู่ที่ 2 บา้นวงัโบสถ์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วนิระยะทาง 830 เมตร  

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการด าเนินงาน
ที่

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ. 2564
50

ระยะเวลาด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
รับผิดชอบ

ระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า  ซอยผู้ช่วยน้อย กองช่าง ต.ค.63-ก.ย.64 100,000 P

หมู่ 4 บา้นหนองตะเภา  ระยะทาง 300 เมตร 
2 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า  ซอยอ านวยผล 3/1 กองช่าง ต.ค.63-ก.ย.64 60,000 P

หมู่ 9 บา้นขอนทอง  ระยะทาง 120 เมตร
3 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า  ซอยอ านวยผล 4/2 กองช่าง ต.ค.63-ก.ย.64 20-ส.ค.-64 120,000 56,519.27 P

หมู่ 9 บา้นขอนทอง  ระยะทาง 230  เมตร
4 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า ซอยไร่แลนด์ 4 กองช่าง ต.ค.63-ก.ย.64 70,000 P

หมู่ 9 บา้นขอนทอง  ระยะทาง 150 เมตร
5 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า ซอยอยู่เจริญ หมู่ 15 กองช่าง ต.ค.63-ก.ย.64 20-ส.ค.-64 200,000 245,976.93 P

ระยะทาง 400 เมตร  

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ. 2564
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
รับผิดชอบ

ระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

1 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า-ส้วมองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักปลัด ต.ค.63-ก.ย.64 882,000 P

หนิเหล็กไฟ
2 การเลือกต้ังงนายก  อบต.หนิเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หนิเหล็กไฟ ส านักปลัด ก.พ.-ก.ย.64 ธ.ค.-63 150,000 500 P

3 โครงการแผนปฏบิติัการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต ส านักปลัด 20,000 P

ของ อบต.หนิเหล็กไฟ
4 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุคลากรขององค์การบริหาร ส านักปลัด พ.ย.63-ก.ย.64 20,000 P

ส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ
5 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ส านักปลัด พ.ย.63-ก.ย.64 20,000 P

หนิเหล็กไฟ
6 โครงการเพิ่มพนูความรู้ พฒันาทกัษะ และพฒันาศักยภาพการ ส านักปลัด พ.ย.63-ส.ค.64 100,000 P

ปฏบิติังานของผู้บริหาร  สมาชิก   สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ผู้น า ชุมชน และบคุลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ

7 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน กองคลัง ต.ค.63-ก.ย.64 16 ธ.ค.64 50,000 2,500      P

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและทรัพย์สินอื่น กองช่าง ต.ค.63-ก.ย.64 12-ม.ค.-64 500,000 494,000 P

หมู่ที่ 4 บา้นหนองตะเภา

52
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
รับผิดชอบ

ระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

1 โครงการทอ้งถิ่น สร้างปา่ รักษน์  า กองส่งเสริม ส.ค.-64 20,000 P

การเกษตร
2 โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ  กองส่งเสริม มิ.ย.-64 40,000 P

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก การเกษตร
3 โครงการอนุรักษพ์นัธุก์รรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ กองส่งเสริม พ.ค.-64 10,000 P

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.) การเกษตร
4 โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน กองส่งเสริม มี.ค.-64 30,000 P

การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน กองสาธารณสุขฯ ก.พ.-ส.ค.64 25,000 P

2 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ยานพาหนะ ปข-81-6445 กองสาธารณสุขฯ ก.ย.-64 850,000 P

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ. 2564
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ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

หน่วยงานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
รับผิดชอบ

ระยะเวลาตาม
แผน

ด าเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหวา่ง ยังไม่ ไม่ด าเนินการ/

ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินการ ยกเลิก

1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ส านักปลัด ธ.ค.63-ม.ค.64
ธ.ค.63-ม.ค.

64 50,000 24,540 P

(งานปอ้งกัน)
2 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ส านักปลัด ต.ค.63-ก.ย.64 40,000 P

(งานปอ้งกัน)
3 การจัดฝึกอบรม อปพร. ส านักปลัด ต.ค.63-ก.ย.64 ธ.ค.-63 12,000 2,550 P

(งานปอ้งกัน) ก.พ.-64 5,100
4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏบิติังานของ ส านักปลัด ก.พ.-64 60,000 P

เจ้าหนา้ที่ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัและเจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์ (งานปอ้งกัน)
5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัประจ า ส านักปลัด ก.พ.-64 100,000 P

องค์การบริหารส่วนต าบล (งานปอ้งกัน)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ. 2564
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน



 ๕๕  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 3,000 
2 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอ าเภอหัวหินให้กับเทศบาลต าบลหนองพลับ 50,000 
3 โครงการพัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในต าบลหินเหล็กไฟ 108,000 
4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สงูอายุ 14,200 
5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,379,800 
6 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,432,800 
7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,500 
8 โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 500 
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 590,160 

10 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน 2,438,500 

11 ค่าอาหารเสริม (นม) 645,854.32 
12 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 263,000 
13 โครงการต่อเติมหลังคากันสาดพร้อมงานเทพ้ืนลาน คสล.บริเวณหน้าอาคารเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา 253,500 
14 โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับเด็กพร้อมหลังคาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง 64,800 
15 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า 218,000 
16 โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันส าคัญทางศาสนา 493 
17 โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทย 900 
18 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 4,400 
19 เงินอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ละ 20,000 บาท( 3 โครงการ/หมู่บ้าน ) 320,000 
20 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์  

ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 126,507 
21 โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 48,840 
22 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยห้วยโดด-สวนน้ า หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ 101,107 
23 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยห้วยโดด 1 หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ 324,044 
24 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยห้วยโดด 2 หมู่ 2 บ้านวังโบสถ์ 158,752 
25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยอ านวยผล 4/2 หมู่ 9 บ้านขอนทอง 56,519 
26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยเจริญ หมู่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 245,976.93 
27 โครงการก่อสร้างห้องน้ า-ส้วม องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 881,000 
28 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2,500 
29 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและทรัพย์สินอื่น หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา 494,000 
30 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 24,540 
31 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. 7,650 

 รวม 24,349,842.93 



 ๕๖  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

 โครงการที่ไม่ด าเนินการ/ยกเลิก  
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 300,000 
2 โครงการด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ 30,000 
3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ขนมไทยเพ่ือการค้า 10,000 
4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาชีพศิลปกรรม หลักสูตร ข้อมือสวยด้วยยางยึดหลากสี 10,000 
5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพอุตสาหกรรม หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์จากผ้า 10,000 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี   15,000 
7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุแบบองค์รวม 30,000 
8 โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย   10,000 
9 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย  5,000 

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการ ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน  50,000 
11 โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ 10,000 
12 โครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน 30,000 
13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการ

ศึกษา/และศึกษาดูงาน  20,000 
14 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM 10,000 
15 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ 50,000 
16 โครงการจัดอบรมการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม 20,000 
17 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 150,000 
18 โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   20,000 
19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 20,000 
20 โครงการเพิม่พูนความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน และบุคลากรองค์การบรหิารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ 100,000 
21 โครงการแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ของ อบต.หินเหล็กไฟ    20,000 
22 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังการวัดและสร้างหมุดที่ดิน 50,000 
23 โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 30,000 
24 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 5,000 
25 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 
26 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณในเขตพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ 50,000 
27 โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า 20,000 
28 โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลมิพระเกยีรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก 40,000 
29 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 25,000 
30 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 40,000 
31 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 60,000 
32 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  100,000 

 รวม 1,350,000 



 ๕๗  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดวงดี หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 765,800 
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองโสน หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ 849,000 
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 350,500 
4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด

บ่อพัก คสล. ซอยแสงธรรม หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย 1,043,500 
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยเสน่ห์ 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 
 

386,000 
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก ซอยข้างอนามัย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 409,600 
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 851,000 
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดี หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 634,000 
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรงไทย หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 221,000 
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 1,752,000 
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจมดง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 688,000 
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลเดี่ยวพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 169,000 
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส าราญรักษ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือด า  650,000 
14 ก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 8  บ้านหนองเสือด า 199,500 
15 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก และฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีต  

ซอยอ านวยผล หมู่ 9 บ้านขอนทอง 
 

1,206,600 
16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายริน หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 535,000 
17 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านสุวรรณ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 261,600 
18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ 649,000 
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ  200,700 
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประไพร หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 850,000 
21 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา 1 หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 327,000 
22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ 2 หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 560,000 
23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 513,800 
24 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยซุปเปอร์หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 386,000 
25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยฉ่ าชื่น หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 
 

325,800 
26 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทียน หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 125,000 
27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 121,000 
28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก ซอยสุดใจ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 70,900 
29 ปรับปรุงทางเชื่อมถนน คสล.ทางเข้า-ออกท่ีท าการ อบต.หินเหล็กไฟ  240,000 
30 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กหน้าอาคารกองช่างและบริเวณ 

โรงจอดรถ อบต.หินเหล็กไฟ 
85,000 



 ๕๘  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

 โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ 
 

 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  ซอยผู้ช่วยน้อย หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา  ระยะทาง 300 เมตร 100,000 
32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยอ านวยผล 3/1หมู่ 9 บ้านขอนทอง ระยะทาง 120 เมตร 60,000 
33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยไร่แลนด์ 4 หมู่ 9 บ้านขอนทอง  ระยะทาง 150 เมตร 70,000 
34 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ปข-81-6445 850,000 

 รวม 16,506,300 
 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 

พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 
3,180,000 

2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยหน้าวัดวังโบสถ์ หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ 

483,000 

3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
และท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร และฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ซอยอ านวยผล 1 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 

499,500 

4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยหลังวัดหนองขอน หมู่ที่ 15  
บ้านหนองขอนเหนือ 

338,400 

5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยฉ่ าชื่น หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 
 

138,744.92 

 รวม 4,639,644.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบที่ 3/3 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน( โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

0        ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2              
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าอธิบาย : ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ( ) 

1. เพศ  (  )                        (   )  หญิง 
 

2. อายุ              (  ) ต่ ากว่า 25  ป ี   (   ) 25-40 ปี 
                    (     )     41-60  ป ี             (   ) มากกว่า 60 

3. การศึกษา       (     ) ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษา/ปวช./เทียบเท่า 
                   ( )  ปริญญาตรี    (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

4. อาชีพ            ( )  รับราชการ              (   ) เอกชน/รัฐวิสากิจ/ค้าขาย 
          (    )  รับจ้าง/เกษตรกร             (   ) นักเรียน/นักศึกษา 
          (    )  อื่น ๆ  ระบุ............ 

4             4 
3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน ( โครงการ/กิจกรรม )ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
ค าอธิบาย : 1. มีทั้งหมด 6  ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ ( ประเด็นการพัฒนา ) 
     2. แต่ละข้อมี  10 คะแนน 
3.3 แผนการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 10 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  10 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  10 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให ้  9 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 10 
6.มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให ้   10 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้   10 

รวมคะแนน รวม    คะแนน ได้ 87 



 ๖๐  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 10 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  10 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  10 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให ้  9 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 10 
6.มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให ้   9 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้   10 

รวมคะแนน รวม    คะแนน ได้ 86 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 10 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  10 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  10 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให ้  9 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 10 
6.มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให ้   9 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้   10 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้  86 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  9 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  9 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให ้  8 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
6.มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให ้   9 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้   9 

รวมคะแนน รวม    คะแนน ได้ 80 
 
 
 



 ๖๑  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 10 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  10 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  10 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให ้  9 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 10 
6.มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให ้   9 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้   8 

รวมคะแนน รวม    คะแนน ได้ 84 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 9 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  9 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้  10 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให ้  9 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 10 
6.มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 8 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให ้ 10 
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให ้   10 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให ้   10 

รวมคะแนน รวม    คะแนน ได้ 85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

ส่วนที่ 5 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 
ถึงกันยายน 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) จ านวนทั้งหมด 283 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 91 35 38.46 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 4  33.33 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 145 44 30.34 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 8 8 100 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   16 7 43.75 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

11 5 45.45 

รวม 283 103 36.39 
 

1.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    ปี 2564  จ านวน 91โครงการ น าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46 
2.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ปี 2564  จ านวน 12โครงการ น าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
3.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ปี 2564  จ านวน 145 โครงการ น าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.34 
4.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 
     ปี 2564 จ านวน 8 โครงการ น าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
5.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 
     ปี 2564  จ านวน 16 โครงการ น าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75 
6.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการ 
       ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นปี 2564 จ านวน 11 โครงการน าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.45 
2. ปัญหาและอุปสรรค 
1.) โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2564 มีจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วน 
     ต าบลหินเหล็กไฟที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ทุกโครงการ 
2.) โครงการบางโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ยังไม่ด าเนินการ  หรือด าเนินการล่าช้า 
      อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
3.) ประมาณการราคากลางโครงการมีความคลาดเคลื่อน 
4) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด ( CO-VID) 2019 
 



 ๖๓  
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

3.) ข้อเสนอแนะ 
1.) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะน าโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้ 
     เท่าที่จ าเป็นเพ่ือจัดสรรงบประมาณด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 
2.) ระยะเวลาในการด าเนินโครงการในแผนด าเนินงานไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานท าให้การด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 4  
มีโครงการมากเกินไปท าให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดความล่าช้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

 
 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62– ๒๕๖6)   

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที ่ ๓  หน้า  28) 

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยมีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  3 หน้า  28) 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  4 คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที ่๓  หน้า  29) 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ได้  98  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนที่  3  หน้า  39) 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  37)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   283  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   71  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  25.08 ของแผนยุทธศาสตร์             
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓0) 

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ

ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  96.25  คะแนน 
 (รายละเอียดดูส่วนที่  3  หนา้  31) 

 (๒)  ตัวบ่งชี้ที ่ ๔  : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้  ๔  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  ๓0) 
 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (รายละเอียดดูส่วนที่  3  หน้า  3๗)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   283 โครงการ 
  โครงการที่บรรจุข้อบัญญัติ  จ านวน   103  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  36.39 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
                                     เฉพาะปี 2564 
 
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (ตุลาคม 2563–  กันยายน ๒๕64) 



๖๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓2)     
(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยการติดตามผลความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 ปี ๒๕๖4 (รายละเอียดดูส่วนที่  ๕  หน้า  37)   

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๒83  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   71  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  25.08  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  
                                     เฉพาะปี 2564 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนน
เต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  32)     
4.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้
พ้ืนที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงาน
เอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่
ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   
การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให้
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่

จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน   ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี   อากาศบริสุทธิ์   ไม่มีมลพิษ 
5.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑) บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ  36.39  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนา
พัฒนาท้องถิ่น   

๒) องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ  25.08  
ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2564  
 อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก 
๒) องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณที่จ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕  ของ

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
















