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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 

มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
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  1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย  ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหินโงม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

     1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หินโงม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

     2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

     3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหินโงม ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภา พ
พ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหินโงม 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า
ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมให้
เกิดประโยชน์  เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.บ้านหินโงม           
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบ้านหิน
โงม หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

    2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

    2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้  แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหินโงม 

 2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ 
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ในการรายงานผลการ ติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
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รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
 

  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หินโงม ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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 5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

 
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 

development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ  เป็นต้น  และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  

   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ก าหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหิน

โงม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

     5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต)  ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม มาปฏิบัติงาน 

 

    5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

    5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล
ที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  ซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

      5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอสร้างคอมและจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ใช้การสังเกต เพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหินโงม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  

    (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
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  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสี ยในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

    5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การรับรู้ ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 

 

    5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ รองลงมา
คือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 6.1  ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  6.2  ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 6.3  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4  สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา ต่าง ๆ ที่จะน าไป
จัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการ
ยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความ
ส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ 
 6.6  การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหินโงม  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
 6.7  ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหินโงม เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  6.8  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม  งานต่าง 
ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
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 ส่วนที่ 2 การตดิตามและประเมินผล 
 ********************* 

 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหินโงม ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดอุดรธานี แผนยุทธศาสตร์อ าเภอสร้างคอม 
และแผนชุมชนต าบลบ้านหินโงม 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  มีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า  ต าบลบ้านหินโงมเป็นต าบลขนาดกลางที่
มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวพุทธ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็น
ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

"หินโงมเป็นเมืองน่าอยู่  คนมีการศึกษา  และวินัย  ใฝ่คุณธรรม" 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    1.1  สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

  1.2  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การ พัฒนา 

    1.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน  ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

2.2  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

2.3  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 

2.4  การจัดท าระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

    3.2  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

    3.3  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

    ๓.๔  การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

    ๓.๕   การส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้าแปรรูป 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

    4.1  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

    4.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 4.3  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 

 ๔.๔  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

 ๔.๕  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

 ๔.๖  การบริการสาธารณะที่จ าเป็น  

  

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
       5.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

 5.2  การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ๕.๓  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 

  ๕.๔  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดีได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ปลูก
จิตส านึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. การบริหารจัดการโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม และได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 

4. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

5. ประชาชนร่วมอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

 

 
 

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค มีตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ร้อยละของจ านวนไฟฟ้าสาธารณะที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3) ร้อยละของแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ 
4) ประชาชนมีน้ าประปาสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอ  

2. การให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ร้อยละของประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
2) ร้อยละของสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนระดับก่อนปฐมวัย 
3) จ านวนร้อยละของประชาชนที่ได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
4) สัดส่วนของประชากรเจ็บป่วยลดลง 
5) จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส 
6) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ อปท.ได้รับการพัฒนาความรู้ 

  3.  การจัดระเบียบสังคมให้มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1) จ านวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย เพศ และยาเสพติดลดลง 

4. ประชาชนมีงานท า  มีรายได้ 
1) สัดส่วนของประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) จ านวนต้นไม้ท่ีเพ่ิมขึ้น 
2) ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดการขยะชุมชน 
3) ร้อยละของจ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอต่อความต้องการ 

6. การอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) ร้อยละของจ านวนเครือข่ายการเฝ้าระวังเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
3) เด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาตามนโยบายและรัฐบาล 

3.เป้าประสงค์ 
 

4.ตัวช้ีวัด 
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7. การบริหารในระบบเชิงบูรณาการ เน้นการท างานโปร่งใส 
1) หน่วยงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

       2) ประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 

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

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. การบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3 . แ ผ น ง า น ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6. แผนงานสาธารณสุข 
 

20 1,358,599.00 11 1,173,779.00 

2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

23 3,017,200.00 17 2,460,697.85 

3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
2. แผนงานการเกษตร 

- - - - 

4. พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 
 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

3. แผนงานสาธารณสุข 

8 620,500.00 5 501,940.00 

5. พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
2. แผนงานการเกษตร 

3. แผนงานสาธารณสุข 

4. แผนงานการพาณิชย์ 

2 25,000.00 1 9,200.00 

 
รวม 

 
53 

 
5,243,773.00 

 
34 

 
4,145,616.85 

 
 
 



                                                                            การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                        |   15 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ไดด้ าเนินการจริง) 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

เหตุผล 
ที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนเยาวชน
ประจ าป ี

100,000 

1.เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์
2.มีความรู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านหินโงม 

เนื่องจากสถานการณ์โค
วิดและอยู่ในช่วงเยาวชน
เปิดภาคเรียน 

2. 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการร่วมงาน
ประเพณีของดีอ าเภอ
สร้างคอม 

30,000 
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยให้
คงอยู่สืบไป 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านหินโงม 

เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 

3. 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฉีดวัคซีนและ
ยาคุมก าเนิดสุนัขและ
แมว 

35,000 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ประชาชนต าบลบา้นหิน
โงม 

เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 

4. 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์แหล่งน้ า(คลอง
สวยน้ าใส 

10,000 เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ า ต าบลบ้านหินโงม 

เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 

5. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

4,500 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
พัฒนาบุคลากร 

บุคลากรในสังกัด 

เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 

6. 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

15,000 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัก
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและ
เด็กได้แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 
 

นักเรียนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหินโงม 

เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

เหตุผล 
ที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

7. 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

3,000 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัก
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและเด็กได้
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
 

1 ครั้ง 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

8. 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการจัดงาน
ประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอาย ุ

15,000 

เพื่อส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาสืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงาม 

พื้นที่ต าบลบ้านหินโงม 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

9. 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

จัดงานวันสตรีสากล 10,000 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัน
สตรีสากล 

กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1-7 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

10 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

10,000 
เพื่อส่งเสริมให้มีการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

พื้นที่ต าบลบ้านหินโงม 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

รวม 10 232,500 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ด าเนินการจริง) 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
อนุมัติ (บาท) 

ผูกพัน/ลงนามสัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

1 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานแข่งขัน
กีฬาสีเด็กเล็ก 

15,000 14,540 14,540 460 

2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 10,000 10,000 10,000 0 

3 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

กิจกรรมวันลอยกระทง 30,000 9,320 9,320 20,680 

4 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

140,000 140,000 140,000 0 

5 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการหน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยต าบลบ้านหินโงม 

340,500 328,080 328,080 
 

12,420 

6 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

15,000 9,200 9,200 5,800 

7 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ านานาย
หวัน เหล่าเสน-นานาง
สมัย แกว้ตา 

150,000 
 

141,511.08 141,511.08 8,488.92 

8 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายเมรุ 
(สามแยกบ้านนายคูณ 
บุญตา-เมรุวัดป่า) 

64,000 51,895.82 51,895.82 12,104.18 

9 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ านานาย
หวัน เหล่าเสน-นานาย
ธงชัย บวัพุฒ 

150,000 137,916.95 137,916.95 12,083.05 

10 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
ส าเร็จรูป(บ้านหินโงม
ม.1) 

123,000 123,000 123,000 0 

11 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าคสล.
ภายในหมูบ่้าน 

101,900 91,700 91,700 10,200 

12 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(บริเวณทางเข้า ศพด.
บ้านหินโงม) 

84,100 84,100 84,100 0 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
อนุมัติ (บาท) 

ผูกพัน/ลงนามสัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

13 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ต้นไทรตลอดสาย(สาย
บ้านนางเรียน บูรพันธ์) 
ม.7 

126,800 126,800 126,800 0 

14 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายบา้นนายทวี 
อ่อนสา-บ้านนางเรียน บู
ระพันธ ์

130,600 127,000 127,000 3,600 

15 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายรอบหมูบ่้าน (สาย
เมรุ) ม.4 

81,300 81,300 81,300 0 

16 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายรอบหมูบ่้าน ม.2 

155,600 155,600 155,600 0 

17 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายรอบหมูบ่้าน ม.5 

283,900 283,900 283,900 0 

18 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายรอบหมู่บ้าน ม.
3 

232,600 232,600 232,600 0 

19 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
ศาลาประชาคม  
ม.4 

160,100 160,100 160,100 0 

20 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางเดือน อนุศร-ี
ประปาหมู่บา้น ม.6 

242,900 242,900 242,900 0 

21 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางตุ๊ อ่อนละมุล-
บ้านนายสุเนตร ศรีธรรม 
ม.6 

187,100 181,000 181,000 6,100 

22 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนข้างโรงเรียนบ้านน้ า
เท่ียง(ทิศตะวันตกของ
โรงเรียน)-เมรุ 

130,900 130,900 130,900 0 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
อนุมัติ (บาท) 

ผูกพัน/ลงนามสัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

23 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตรอบศาลา
ประชาคม 

108,474 108,474 108,474 0 

24 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกบัการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร 

23,310 23,310 23,310 
 

0 

25 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการก่อสร้างและ
ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้า
เสาธง อบต.บ้านหินโงม 

272,000 272,000 272,000 0 

26 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงานด้านหนา้ (หอ้ง
กองช่าง) 

146,000 146,000 146,000 0 

27 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงอาคาร
กู้ชีพ อบต.บ้านหินโงม 

65,350 65,350 0 0 

28 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมมือในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

32,000 32,000 32,000 0 

29 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการต้ังด่านชุมชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

20,000 13,200 13,200 
 

6,800 

30 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการต้ังด่านชุมชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

16,000 12,660 12,660 
 

3,340 

31 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

20,000 12,590 12,590 7,410 

32 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

606,639 606,639 606,639 
 

0 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
อนุมัติ (บาท) 

ผูกพัน/ลงนามสัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

33 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดท ากระเป๋า
จากขยะรีไซเคิล 

20,000 19,830 19,830 
 

170 

34 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 5,720 5,720 
 

4,280 

35 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ส าหรับประชาชน 

30,000 29,830 29,830 
 

170 

รวม 35 4,325,073 4,210,966.85 4,145,616.85 114,106.15 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                        |   21 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

 
การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 14,540 
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีเด็ก
เล็ก 

2 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 10,000 เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา 

3 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 9,320 เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 

4 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

สาธารณสุข 1 140,000 
อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 1 328,080 จ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ 

6 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเกษตร 1 9,200 
จัดกิจกรรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปลกู
ต้นไม้ 

7 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1 141511.08 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า ม.1 
- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด 
- พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 650 ตาราง
มิลลิเมตร 
- ติดต้ังสายยึดโยงแรงต่ า 
- ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า พร้อมต่อสายดิน 

8 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1 51,895.82 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า ม.2 
- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด 
- พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 650 ตาราง
มิลลิเมตร 
- ติดต้ังสายยึดโยงแรงต่ า 
- ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า พร้อมต่อสายดิน 

9 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1 137,916.95 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า ม.7 
- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด 
- พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 650 ตาราง
มิลลิเมตร 
- ติดต้ังสายยึดโยงแรงต่ า 
- ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า พร้อมต่อสายดิน 

10 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1 123,000 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตส าเร็จรูป บ้านหินโงม ม.1 
- ท าการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตส าเร็จรูป 
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ระยะทาง 103 ม. 
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(ผลผลิตของโครงการ) 

11 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1 91,700 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
ม.3 
- ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม. ระยทาง 83 ม. 
- ท าการวางบ่อพัก คสล.ใช้กับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม. จ านวน 1 บ่อ 
- ท าการวางฝาเหล็กปิดปากบ่อพัก คสล. จ านวน 1 ฝา 

12 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา 1 84,100 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณทาง
เท้า ศพด.บ้านหินโงม) ม.1 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 40 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 160 ตารางเมตร หนา 0.15 
ม. 

13 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา 1 126,800 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร
ตลอดสาย (สายบา้นนางเรียน บูรพันธ์) ม.7 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 48 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. 
ยาว 48 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 240 ตารางเมตร หนา 0.15 
ม. 

14 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา 1 127,000 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านทวี อ่อนสา – บ้านนางเรียน บูระพนัธ์ ม.7 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 63 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 63 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 252 ตารางเมตร หนา 0.15 
ม. 

15 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา 1 81,300 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
รอบหมู่บ้าน (สายเมรุ) ม.4 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 38 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 38 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 152 ตารางเมตร หนา 0.15 
ม. 

16 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา 1 155,600 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
รอบหมู่บ้าน ม.2 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 6 ม. ยาว 50 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. 
ยาว 50 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 300 ตารางเมตร หนา 0.15 
ม. 
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17 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

1 283,900 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายรอบหมู่บ้าน (สายบ้านตลิ่งชัน - บ้านหิน
โงม) ม.5 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 110 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 550 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 ม. ยาว 110 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 
ตารางเมตร หนา 0.15 ม. 

18 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

1 232,600 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายรอบหมู่บ้าน ม.3 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 114 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 456 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 114 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 456 
ตารางเมตร หนา 0.15 ม. 

19 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

1 160,100 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบศาลาประชาคม ม.4 
- ท าการปรับพื้นที่เดิมไม่น้อยกวา่ 480 ตาราง
เมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร หนา 0.10 ม. 

20 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

1 242,900 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเดือน อนุศรี – ประปาหมูบ่้าน ม.6 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 94 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 ม. ยาว 94 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 470 
ตารางเมตร หนา 0.15 ม. 

21 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

1 181,000 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางตุ๊ อ่อนละมุน – บ้านนายสเุนตร ศรี
ธรรม ม.6 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 92 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 92 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 368 
ตารางเมตร หนา 0.15 ม. 

22 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

1 130,900 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถนนขา้งโรงเรียนบ้านน้ าเท่ียง (ทิศตะวันตก
ของโรงเรียน) – เมรุ ม.2 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 250 
ตารางเมตร หนา 0.15 ม. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 
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ด าเนินการจริง 
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(ผลผลิตของโครงการ) 

23 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

1 108,474 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบศาลา
ประชาคม ม.4 
- ท าการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความสูง 1.85 ม. 
ยาว 32 ม. 

24 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพาณิชย ์ 1 526,400 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล ม.5 
- ท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ลกึ ไม่น้อยกวา่ 40 ม. 
- ท าการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลกูบาศก์เมตร 
(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก 

25 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารงานทั่วไป 1 23,310 
จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กร พนักงานได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น จากการอบรม 

26 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารงานทั่วไป 1 272,000 

1.ท าการกอ่สร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน ความสูง 
12 ม. 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเสาธงชาติ 
3.ท าการกอ่สร้างลานคอนกรีต ความหนา 0.10 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 620 ตารางเมตร 

27 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารงานทั่วไป 1 141,300 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารส านักงาน
ด้านหน้า 
- ท าการก่อสร้างอาคาร กว้าง 3.50 ม. ยาว 9.96 
ม. 
- จัดท าโต๊ะหมู่บูชาและโครงป้ายพระบรมฉายา
ลักษณ์ 

28 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารงานทั่วไป 1 146,000 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารส านักงาน
ด้านหน้า(กองช่าง) 
- ท าการก่อสร้างอาคาร กว้าง 3.50 ม. ยาว 5 ม. 

29 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารงานทั่วไป 1 65,350 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารกู้ชีพ อบต.
บ้านหินโงม 
- ท าการติดตั้งฝ้าเพดานอาคารภายใน/ภายนอก 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 77 ตารางเมตร 
- ติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
- งานทาสีผนังภายใน/ภายนอก 

30 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารงานทั่วไป 1 32,000 
อุดหนุนให้เทศบาลต าบลสร้างคอม ส าหรับการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชน 

31 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 13,200 
จัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม ่ตั้งจุดตรวจ 
สนับสนุนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

32 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 12,660 
จัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจุดตรวจ 
สนับสนุนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ 

33 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 12,590 
จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ร่วมกับบุคลากรในสังกัด 

34 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

การศึกษา 1 606,639 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวันเด็ก ศพด. 4 แห่ง 
- ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก ศพด. 4 แห่ง 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก ศพด. 

35 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 19,830 
จัดโครงการจัดท ากระเปา๋จากขยะรีไซเคิล 
สนับสนุนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ 

36 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 5,720 
จัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนนุการมีส่วน
ร่วมกับประชาชน ในพื้นที ่

37 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 29,830 
จัดกิจกรรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์/อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต าบลบ้านหินโงม 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผล
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 

1 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
1 14,540 

เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีเด็กเล็ก 

เด็กมีการพัฒนาและมีความพรอ้ม
ที่จะเรียนรู ้

2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
1 10,000 เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา 

ประชาชนให้ความส าคัญของวัน
เข้าพรรษาและได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

3 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
1 9,320 เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 

ประชาชนในพื้นที่มีจิตส านกึ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย
และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
การศึกษา และ ศาสนา 

4 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สาธารณสุข 1 140,000 
อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับเงิน
สนับสนุนในการจัดท าโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

5 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุข 1 328,080 
จ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนหน่วยกู้
ชีพ 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการ
ในการบาดเจ็บฉกุเฉิน ได้ทันถ่วงที ่

6 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเกษตร 1 9,200 
จัดกิจกรรม/รณรงค์
ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับการปลูก
ต้นไม้ 

ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกต้นไม้ 

7 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1 141511.08 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ม.1 
- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหวั
เสาครบชุด 
- พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน 
ขนาด 650 ตารางมิลลิเมตร 
- ติดต้ังสายยึดโยงแรงต่ า 
- ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า พร้อมต่อ
สายดิน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

8 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1 51,895.82 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ม.2 
- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหวั
เสาครบชุด 
- พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน 
ขนาด 650 ตารางมิลลิเมตร 
- ติดต้ังสายยึดโยงแรงต่ า 
- ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า พร้อมต่อ
สายดิน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจาก
เป้าหมายท่ี

ประชาชนได้รับ 

9 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1 137,916.95 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟา้แรง
ต่ า ม.7 
- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบหวัเสาครบชุด 
- พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 650 
ตารางมิลลิเมตร 
- ติดต้ังสายยึดโยงแรงต่ า 
- ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า พร้อมต่อสายดิน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

10 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1 123,000 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตส าเร็จรูป บา้นหินโงม 
ม.1 
- ท าการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
ส าเร็จรูป กวา้ง 0.30 ม. ลกึ 0.30 ม. 
ระยะทาง 103 ม. 

เพื่อระบายน้ าลงรางและ
ประชาชนสามารถสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก 

11 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 1 91,700 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ม.3 
- ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยทาง 83 ม. 
- ท าการวางบ่อพัก คสล.ใช้กับท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จ านวน 1 บอ่ 
- ท าการวางฝาเหล็กปิดปากบ่อพัก คสล. 
จ านวน 1 ฝา 

เพื่อระบายน้ าลงท่อและ
ประชาชนสามารถสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก 

12 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1 84,100 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บริเวณทางเท้า ศพด.บ้านหินโงม) 
ม.1 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 
40 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตาราง
เมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 160 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. 

 
 
 
ประชาชนสามารถสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก 

13 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1 126,800 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยต้นไทรตลอดสาย (สายบ้านนาง
เรียน บูรพันธ์) ม.7 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 
48 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตาราง
เมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 48 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 240 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. 

 
 
 
ประชาชนสามารถสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมายท่ี
ประชาชนได้รับ 

14 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1 127,000 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายบ้านทวี อ่อนสา – บ้านนางเรียน บรูะพันธ์ ม.7 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 63 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
ม. ยาว 63 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 252 ตารางเมตร 
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสามารถสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก 

15 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1 81,300 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายรอบหมูบ่้าน (สายเมรุ) ม.4 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 38 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
ม. ยาว 38 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 152 ตารางเมตร 
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสามารถสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก 

16 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1 155,600 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายรอบหมูบ่้าน ม.2 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 6 ม. ยาว 50 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 
ม. ยาว 50 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 300 ตารางเมตร 
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสามารถสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก 

17 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1 283,900 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายรอบหมูบ่้าน (สายบา้นตลิ่งชัน - บ้านหินโงม) ม.5 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 110 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
ม. ยาว 110 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 550 ตารางเมตร 
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสามารถสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก 

18 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1 232,600 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายรอบหมูบ่้าน ม.3 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 114 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
ม. ยาว 114 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 456 ตารางเมตร 
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสามารถสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก 

19 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1 160,100 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
ศาลาประชาคม ม.4 
- ท าการปรับพื้นที่เดิมไม่น้อยกวา่ 480 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 480 ตารางเมตร หนา 0.10 ม. 

ประชาชนสามารถสัญจร
ไป – มา ได้สะดวก 

 
 
 



                                                                            การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                        |   29 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมายท่ี
ประชาชนได้รับ 

20 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1 242,900 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนางเดือน อนุศรี – ประปา
หมู่บ้าน ม.6 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 
94 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 ม. ยาว 94 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 470 
ตารางเมตร หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

21 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1 181,000 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนางตุ๊ ออ่นละมุน – บ้านนายสุ
เนตร ศรีธรรม ม.6 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 
92 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 92 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 368 
ตารางเมตร หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

22 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1 130,900 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถนนขา้งโรงเรียนบ้านน้ าเท่ียง (ทิศ
ตะวันตกของโรงเรียน) – เมรุ ม.2 
- ท าการปรับผิวจราจรเดิม กว้าง 5 ม. ยาว 
50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร 
- ท าการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 250 
ตารางเมตร หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

23 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1 108,474 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบศาลา
ประชาคม ม.4 
- ท าการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความสูง 1.85 
ม. ยาว 32 ม. 

สวยงามและมีความ
ปลอดภัย 

24 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพาณิชย ์ 1 526,400 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล  
ม.5 
- ท าการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ลึก ไม่น้อยกวา่ 40 ม. 
- ท าการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลกูบาศก์
เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก 

มีน้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

25 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารงานทั่วไป 1 23,310 

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการขององค์กร 
พนักงานได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น จากการ
อบรม 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
และความเข้าใจ ใน
บทบาทหน้าทีข่อง
ตนเอง 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 

26 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารงาน
ทั่วไป 

1 272,000 

1.ท าการกอ่สร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน ความสูง 12 
ม. 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเสาธงชาติ 
3.ท าการกอ่สร้างลานคอนกรีต ความหนา 0.10 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 620 ตารางเมตร 

บุคลากรและผู้น าชุมชนมีสถานที่
เคารพธงชาติ 

27 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารงาน
ทั่วไป 

1 141,300 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารส านักงาน
ด้านหน้า 
- ท าการก่อสร้างอาคาร กว้าง 3.50 ม. ยาว 9.96 
ม. 
- จัดท าโต๊ะหมู่บูชาและโครงป้ายพระบรมฉายา
ลักษณ ์

มีอาคารส านักงานที่นา่อยู่มาก
ขึ้น 

28 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารงาน
ทั่วไป 

1 146,000 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารส านักงาน
ด้านหน้า (กองช่าง) 
- ท าการก่อสร้างอาคาร กว้าง 3.50 ม. ยาว 5 ม. 

มีอาคารส านักงานที่นา่อยู่มาก
ขึ้น 

29 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารงาน
ทั่วไป 

1 65,350 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารกู้ชีพ อบต.
บ้านหินโงม 
- ท าการติดตั้งฝ้าเพดานอาคารภายใน/ภายนอก 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 77 ตารางเมตร 
- ติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
- งานทาสีผนังภายใน/ภายนอก 

มีอาคารกู้ชีพที่นา่อยูข่ึ้น 

30 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารงาน
ทั่วไป 

1 32,000 
อุดหนุนให้เทศบาลต าบลสร้างคอม ส าหรับการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชน 

 

31 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

1 13,200 
จัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม ่ตั้งจุดตรวจ 
สนับสนุนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ 

ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 
ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

32 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

1 12,660 
จัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจุดตรวจ 
สนับสนุนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ 

ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 
ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

33 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

1 12,590 
จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ร่วมกับบุคลากรในสังกัด 

ได้ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

34 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การศึกษา 1 606,639 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวันเด็ก ศพด. 4 แห่ง 
- ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก ศพด. 4 แห่ง 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก ศพด. 

เด็กมีหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน มี
อาหารกลางวัน 

35 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
1 19,830 

จัดโครงการจัดท ากระเปา๋จากขยะรีไซเคิล 
สนับสนุนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ 

ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และลดขยะที่สามารถ
ท ามาท ากระเป๋าได้ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 

36 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
1 5,720 

จัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนนุการมี
ส่วนร่วมกับประชาชน ในพื้นที ่

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคดเห็น 

37 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
1 29,830 

จัดกิจกรรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์/อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต าบลบ้านหินโงม 

ประชาชนต าบลบา้นหินโงม
มีความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต าบลบ้านหินโงม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                32    |                    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
 

 
1.5  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความ
รุนแรงโดยการน าวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมี
การเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิต ประจ าวัน ซึ่งถือเป็นขั้น
สุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   2. พ้ืนที่ระดับ อบต./เทศบาล ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดท าให้เด็กจึงมีความจ าเป็นต้องมีการติดตามผลให้
ค าปรึกษาและสอนงาน(Coaching)บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ) ใน
ระดับพ้ืนที่เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่าง
แท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ท่ีแท้จริงของโครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยส าคัญ 
ได้แก่ ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยัง
ด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพ้ืนที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย 
  

             ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข 
สถิติฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ 
การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง 
เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
     เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิน่ น าไปสู่ Global 
เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่
จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม ความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs)    
ที่วัดได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3  

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
 1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60  
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) (5) 5 
    3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 5 
    3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) (5) 5 
    3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
    3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 5 
    3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 5 
    3.7 วิสัยทัศน์  (5) 4 
    3.8 กลยุทธ์ (5) 4 
    3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 
    3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
    3.11 แผนงาน (5) 5 
    3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 94 
 

         1. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙4 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา จุดแข็ง 
จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การด าเนินงานขององค์การ
หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-
อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การก าหนด
กลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือ
การบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
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 2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 

ประเด็น      
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1.ข้อมูล
สภาพทั่วไป
และข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น            
เขตการปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ ประชากร เช่น                
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 
 

20 
(5) 

5 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 
  

(5) 5 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์  การบริการ การท่องเที่ ยว  อุตสาหกรรม          
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(5) 5 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด า เนินการประชุมประชาคมท้องถิ่ น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วม
รับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Brainstorming) 

(5) 
 

4 
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แนวทางการให้คะแนนแนวการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็น                  
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

(5) 5 

(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทค
โนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(5) 5 

(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทัว่ไป เป็นต้น 

(5) 4 

(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand และ Trend Analysis หรืออ่ืน ๆ 

(5) 4 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ      
20 ปี (พ.ศ.2561  – 
2580) 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

5 

3.2 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
หรือฉบับที่ 13 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

3.3 เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals 
SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 
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      แนวทางการให้คะแนนแนวการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น                        
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5) 
 
 

5 

3.5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นสอดคล้องหรือ เชื่ อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดที่จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5) 
 
 

5 

3.6 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงและเป็นไปตาม
หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

(5) 
 

5 

3.7 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ที่ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 

4 

3.8 กลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัจจุบันเรา
ยืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วใน
อนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 
 
 
 

4 

3.9 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด 
จะท า สิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5) 4 
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แนวทางการให้คะแนนแนวการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น                
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคือ
อะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

(5) 
 
 

5 

3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจ าแนกแผนงาน
การจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
วิสั ยทัศน์ที่ ก าหนดไว้  แผนงานจะแสดงให้ เห็นว่ า
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเรา
คืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5) 5 

3.12 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ 
ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง
กันอย่างไรเ พ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 
 

(5) 5 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวช้ีวัด 100 94 
 
 
 
 
 
 
 
 



                38    |                    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
 

 

 
๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้ /ป่าไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า  ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้คะแนนสูงสุด 100 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 94 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่
ได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 30 26 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง  
5 4 

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   5 4 
5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (kPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
5 4 

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 5 4 
6 โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35 32 

6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 5 5 
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ

ยากจน 
5 5 

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

5 4 

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 4 
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน

การศึกษาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5 5 

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

5 5 

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

5 4 

  รวมคะแนน 100 90 
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท่ีประชาชนต้องการให้ด าเนินการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิคDemand (Demand Analysis) /Global Demand 
หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10 
(5) 
 
 
 
 
 

4 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพฒันาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค Trend หรือน าเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออ่ืน ๆ มา
เชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ 
เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ  งานต่างๆ ก็คือผลผลิต เป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และ
อ านาจที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
(5) 
 

4 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 4 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเนาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัด
ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่
และอ านาจ ประชาชน พึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการพัฒนา  

10 
(5) 

4 
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
(ต่อ) 

ครุภัณฑ์ วัสดุ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้ และเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 

 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ
หรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 
 

4 

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงานการพัฒนา 

1) การก าหนดและการวิ เคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ
วิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิ เคราะห์ 
Demand (Demand Analysis) Global Demand2Trend 
หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยน าไปจัดท าเป็น
รูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 
(5) 
 

4 

2) การก าหนดและการวิ เคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(5) 
 

4 

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่อง
หนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง
ที่จะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

30 
(5) 
 

5 
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ต่อ) 
  5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear 
objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 
 
 

5 

  5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
กลุ่ ม เป้ าหมายต้องชัด เจน สามารถระบุจ านวนเท่า ใด
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้ท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือ
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะ
น าไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

(5) 
 

4 

  5.4 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ
ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ จัดท าบริการสาธรณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการ
ราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ      
5 ประการ ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้
ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5) 4 



                                                                            การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                        |   43 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ต่อ) 
  5.5 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (effciency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้
เกิดผลส าเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ
ก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/
ความยาว ฯลฯ 

(5) 
 
 

4 

  5.6 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้          
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

4 

6. โครงการพัฒนาที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
  6.1 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

35 
(5) 

5 

  6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ         
งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

(5) 5 
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
6. โครงการพัฒนาที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ต่อ) 
  6.3 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ        
งานต่าง ๆ เพ่ือการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมหรือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามข้อบัญญ ติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 

(5) 
 
 

4 

 6.4 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่น า ไป
จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ          
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการ
ด้านสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4 

 6.5 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่น า ไป
จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ าย เกี่ ยวกับด้ าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วั ฒ น ธ ร ร ม  จ า รี ต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ        
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 
 

(5) 5 

 6.6 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่น า ไป
จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ าย เกี่ ยวกับด้ าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ          
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการ
คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 5 
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

6. โครงการพัฒนาที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ต่อ) 
  6.7 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ        
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแห่งน้ า ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ ารวมถึง
น้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาร
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 
 

(5) 
 
 

4 

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวช้ีวัด 100 90 
 

  1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.4 ของคะแนนใน
ประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 35.6 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

    ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตาม
หลักของการจัดท าโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 

  2. พบว่าประเด็น งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ าสุด 
4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 11.43 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการ
เพ่ิม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพ่ิมขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
มีราคาสูงข้ึน 

 3. พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 53 โครงการ ได้คะแนน 5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนิโงม และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
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 4. พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 53 โครงการ ได้คะแนน 

5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
๓.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที/่ชุมชน 
(ถ้ามีหลายหมู่บ้านระบุหมู่บ้านด้วย) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) 

1 เพศ   
 - ชาย ม.1-ม.7 50 

- หญิง ม.1-ม.7 50 
2 อายุ   
 - 15-25 ปี ม.1-ม.7 12 

- 26-30 ปี ม.1-ม.7 18 
- 31-40 ปี ม.1-ม.7 35 
- 41-50 ปี ม.1-ม.7 5 
- 51-60 ปี ม.1-ม.7 13 
- 61-70 ปี ม.1-ม.7 17 
- 71 ปีขึ้นไป ม.1-ม.7 - 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที/่ชุมชน 
(ถ้ามีหลายหมู่บ้านระบุหมู่บ้านด้วย) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน   
 - น้อยกว่า 5 ปี ม.1-ม.7 7 

- 5-10 ปี ม.1-ม.7 45 
- 11-20 ปี ม.1-ม.7 40 
- 21-30 ปี ม.1-ม.7 5 
- มากกว่า 30 ปี ม.1-ม.7 3 

4 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียน

ได้) 
ม.1-ม.7 30 

- ประถมศึกษาตอนปลาย ม.1-ม.7 25 
- มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.7 18 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ม.1-ม.7 7 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.1-ม.7 2 
- ปริญญาตรี ม.1-ม.7 8 

 - ปริญญาโท - - 

 - ปริญญาเอก - - 
 - อื่น ๆ - 10 
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน   
 - ประชาชน ม.1-ม.7 15 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น ม.1-ม.7 8 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน 
สารวัตรก านนั แพทยป์ระจ าต าบล 

ม.1-ม.7 4 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ม.1-ม.7 4 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ม.1-ม.7 15 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)  

ม.1-ม.7 30 

 - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    
(อปพร.)  

ม.1-ม.7 10 
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เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการให้บริการในการ
อบรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับ
การบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามไว้  5 ระดับ ดังนี้ 

  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ก าหนดให้ 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจมาก  ก าหนดให้ 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจปานกลาง  ก าหนดให้ 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อย  ก าหนดให้ 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อยที่สุด  ก าหนดให้ 1  คะแนน 

แล้วหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที/่ชุมชน 
(ถ้ามีหลายหมู่บ้านระบุหมู่บ้านด้วย) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) 

 - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ม.1-ม.7 4 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ ม.1-ม.7 4 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  ม.1-ม.7 4 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน 
กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

ม.1 1 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ ม.1-ม.7 5 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือ
ตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/
การท่องเที่ยว  

- - 

- สื่อมวลชน - - 
- ประธานหอการค้ าจั งหวั ด  ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

- - 

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ - - 
 รวม 100 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ  
      ชาย 
      หญิง     

 
32 
85 

 
27.35 
72.65 

รวม 117 100 
2. อายุ 

     ต่ ากว่า 30 ป ี
     30 - 40  ปี 
     41 - 50  ปี 
     มากกว่า 50 ปี 

 
18 
49 
31 
19 

 
15.38 
41.88 
26.50 
16.24 

รวม 117 100 
3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
11 
57 
49 

 
09.40 
48.72 
41.88 

รวม 117 100 
4. สถานภาพในการท างาน 

ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง / บุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้าง 

 
103 
010 
004 

 
88.03 
08.55 
03.42 

รวม 117 100 
5. ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ประชาชน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
แพทย์ประจ าต าบล 
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)  
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.)  
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 

 
1๘ 
๔ 
 

4 
4 

1๑ 
3๑ 
1๑ 
4 

 
15.38 
03.42 

0 
3.42 

03.42 
09.40 
26.50 
09.40 
03.42 
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  จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้  ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน 
ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ไดด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แลว อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได 
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยน าเอาข้อมูล กกช. 2 ค. และ จปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนทอง
ถิ่นมีอยู่ เพ่ือศึกษาการศึกษาความ เปลี่ยนแปลงซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เป็นผู้เลือกเอาตัวชี้วัดเหล่านั้น
มาเป็นตัวประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วน ามาเปรียบเทียบก่อนและหลังการด าเนินงานตาม แผน
ยุทธศาสตร์   

 

  ๔.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ต่อไป  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  
กลุ่ มห รื อ อาสาสมั ค ร  เ ช่ น  อ าส า พัฒนาชุ มชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่ม
พลังทางสังคมอ่ืนๆ  
ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ 
กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทาง
ธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  
สื่อมวลชน 
ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด 
องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ 

4 
4 
๔ 
 
 

1๘ 
- 
 
- 
- 
 
- 

03.42 
03.42 
03.42 

 
 

15.38 
- 
 
- 
- 
 
- 

รวม 117 100 
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       ๕.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – ๒๕๖๕ (พ.ศ. 2565) 
ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่โอน
งบประมาณเพ่ิม มีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านหินโงม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการหน่วยกู้ชีพกู้ภยัต าบล
บ้านหินโงม 

340,500 328,080 328,080 12,420 

2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 10,000 10,000 10,000 0 

3 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

กิจกรรมวันลอยกระทง 30,000 9,320 9,320 20,680 

4 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

140,000 140,000 140,000 0 

5 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานแข่งขันกีฬาสี
เด็กเล็ก 

15,000 14,540 14,540 460 

6 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ

15,000 9,200 9,200 5,800 

7 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตส าเร็จรูป (บ้านหิน
โงม) หมู่ที่ 1 

123,000 123,000 123,000 0 

8 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน 

101,900 91,700 91,700 10,200 

9 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก(บริเวณทางเข้า 
ศพด.บ้านหินโงม) 

84,100 84,100 84,100 0 

10 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยต้นไทรตลอด
สาย (สายบ้านนางเรียน บูร
พันธ)์  หมู่ที่ 7 

126,800 126,800 126,800 0 

11 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กถนนสายบ้านนาย
ทวี อ่อนสา-บ้านนางเรียน บู
ระพันธ ์

130,600 127,000 127,000 3,600 

12 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กถนนสายรอบ
หมู่บ้าน (สายเมรุ) หมู่ที่ 4 

81,300 81,300 81,300 0 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านหินโงม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

155,600 155,600 155,600 0 

14 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

283,900 283,900 283,900 0 

15 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

232,600 232,600 232,600 0 

16 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 4 

160,100 160,100 160,100 0 

17 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
นางเดือน อนุศรี – ประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

242,900 242,900 242,900 0 

18 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
นางตุ๊ อ่อนละมุล – บ้านนายสุ
เนตร ศรีธรรม หมู่ที่ 6 

187,100 181,000 181,000 6,100 

19 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
ข้างโรงเรียนบ้านน้ าเที่ยง(ทิศ
ตะวันตกของโรงเรียน) – เมรุ 

130,900 130,900 130,900 0 

20 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
นานายหวัน เหลา่เสน – นา
นางสมัย แก้วตา 

150,000 141,511.08 141,511.08 8,488.92 

21 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
นานายหวัน เหลา่เสน –นา
นายธงชัย บัวพุฒ 

150,000 137,916.95 137,916.95 12,083.05 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านหินโงม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

22 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบ
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 

108,474 108,474 108,474 0 

23 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สายเมรุ(สามแยกบ้านนายคูณ 
บุญตา-เมรุวัดป่า) 

64,000 51,895.82 51,895.82 12,104.18 

24 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการตั้งด่านชุมชนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

20,000 13,200 13,200 6,800 

25 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการตั้งด่านชุมชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

16,000 12,660 12,660 3,340 

26 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

20,000 12,590 12,590 7,410 

27 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

606,639 606,639 606,639 0 

28 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000 5,720 5,720 4,280 

29 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการ
ขององค์กร 

23,310 23,310 23,310 0 

30 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์
บริเวณหน้าเสาธง อบต.บ้านหิน
โงม 

272,000 272,000 272,000 0 

31 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงอาคารกู้ชีพ 
อบต.บ้านหินโงม 

65,350 65,350 0 0 

32 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

32,000 32,000 32,000 0 

33 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน
ด้านหน้า (ห้องกองช่าง) 

146,000 146,000 146,000 0 

34 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
กลุ่มอาชีพส าหรับประชาชน 

30,000 29,830 29,830 170 

35 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัท ากระเป๋าจากขยะรี
ไซเคลิ 

20,000 19,830 19,830 170 
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    ส่วนท่ี 4  
  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

  ๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

   ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมจึงขอประกาศผลการด าเนินงาน
การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ดังนี้ 

  
 

  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า  ต าบลบ้านหินโงม เป็นต าบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบชาวพุทธ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความ
เป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

"หินโงมเป็นเมืองน่าอยู่  คนมีการศึกษา  และวินัย  ใฝ่คุณธรรม" 
 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  1.1  สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

 1.2  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ พัฒนา 

  1.3  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 

ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน  ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความ
สะดวก 

2.2  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

2.3  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 

2.4  การจัดท าระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

    3.2  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

    3.3  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

    ๓.๔  การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

    ๓.๕   การส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้าแปรรูป 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

    4.1  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

    4.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 4.3  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 

 ๔.๔  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

 ๔.๕  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

 ๔.๖  การบริการสาธารณะที่จ าเป็น   

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
       5.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและ
สิ่งแวดล้อม 

 5.2  การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ๕.๓  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 

  ๕.๔  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



                56    |                    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
 

 
 

 
 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดีได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง  ปลูก
จิตส านึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. การบริหารจัดการโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วม  และได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 

4. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 

5. ประชาชนร่วมอนุรักษ์  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และยั่งยืน 
 

   องค์การบริหารส่วนบ้านหินโงม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ต่อไป  

   องค์การบริหารส่วนบ้านหินโงม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่             
27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565)  

 
หมายเหตุ    ในตารางพิมพ์จากระบบอีแพลน (e-plan) จะแสดงผลเป็นปีงบประมาณ 2563 – 2565 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการบริหารจดัการทีด่ ี 55 15,618,200.00 63 16,348,200.00 70 16,948,200.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 171 398,993,002.00 274 516,463,000.00 315 519,734,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 125,000.00 1 125,000.00 1 125,000.00 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 37 3,135,000.00 38 3,155,000.00 40 3,455,000.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 10 970,000.00 12 1,770,000.00 12 1,770,000.00 

รวม 274 418,841,202.00 388 537,861,200.00 438 542,041,200.00 

เป้าประสงค์ 
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 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 53 โครงการ งบประมาณ 5,243,773 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

 
   ๑. ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

      ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 53 
โครงการ งบประมาณ 5,243,773 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 20 1,408,599.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 3,189,674.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 8 620,500.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 25,000.00 

รวม 53 5,243,773.00 

การจัดท างบประมาณ 
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 2.  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ  จ านวนเงิน 4,210,966.85 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 34 โครงการ จ านวนเงิน 4,145,616.85 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
12 1,239,129.00 11 1,173,779.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 2,460,697.85 17 2,460,697.85 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- - - - 

 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 5 501,940.00 5 501,940.00 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 9,200.00 1 9,200.00 

รวม 35 4,210,966.85 34 4,145,616.85 
 
 
 

   3.  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ือ

อธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุป
สงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 

 
   เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global planning 

การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นน าไปสู่ Global เป็น Trend 
อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติ
จนเป็นที่นิยม 
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  2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕64 – กันยายน ๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า 
ดังนี้ 
  1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนเก้าเอ็นพียูเก้าควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 
  2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่
พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน   
   5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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