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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2561)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ ๑ 
 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้
การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อัน
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานท่ี
เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็น
เคร่ืองมือส าคัญท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอย
เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีด าเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า  
ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถ
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ใน
โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด
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ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรท่ีมี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูง
หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหน้าท่ีจัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา 
(full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ี
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น
สิ่งท่ีจะบ่งชี้ว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่ง
ผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลกัเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่า
การด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไว้
แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือ
จากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดื อน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

                                                              

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินท้ัง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และ
แนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพื่อการจับผิด  แต่เป็นเคร่ืองมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ีเกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี 
ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ีก าหนดไว้ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นท่ีของท้องถิ่นหรือไม่  การ
ติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
สามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้า
หรือทรัพยากรท่ีใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับ 
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เหน็ว่าไม่เกิดความคุม้ค่า 
ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทาง
สังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และท่ีส าคัญท่ีสุดคือ
ผูรั้บผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
สามปี  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  
เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่าง ไรบ้าง  
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการ
รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการค านวณขอต้ังงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

                                                              

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ี
จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม
ทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า
ในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ 
และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสท่ีจะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหา
ลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตร
ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการท่ีจะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

                                                              

 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  
ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๔ (๕)  
 
 
 
 
                      

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

                                                              

 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวัน ท่ี  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      

ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

                                                              

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล  ดังนี ้

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)   ค วามก้ า วหน้ า   (progress)   ประสิ ท ธิ ภ าพ  (efficiency)   ประสิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการ
ประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน

หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา  ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น โดย
ค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่
ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
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๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการ

ท่องเท่ียวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะท่ีเป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีข้ึน     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่

และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังที่เป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย  รวมท้ังได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน
ของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุง
หรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  
เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ 
กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมท้ังต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากใน
เขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเขต อปท.
ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
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(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน               

 
๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  

  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมท้ังท่ี
เปลี่ยนแปลง  

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง 
และเพิ่มเติม   

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้หรือไม ่

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธใีนการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี ้
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อท่ี ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

 
 
 
 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

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

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

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

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สิ่งท่ีใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ใน

การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูล
เชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับ
จากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ

ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสาร
การด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และได้รับผลตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิมจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร
สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  

แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  
เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี ้  
 
 

 

๗.  เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

                                                              

๗.๑  การประเมินผลในเชงิปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท า ให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน  

(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนในการ  
พัฒนา     

และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน (ใ ห้หน่วยงานภายนอก

ด าเนินการ) 
๗.๓  การติดตามประเมนิผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตาม
และประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานท่ี รับผิดชอบการน า
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

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


    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

                                                              

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครือ่งมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานใหม้ีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การ
น าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการ
ประเมินผลโครงการ  ทัง้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการ
ประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ ให้เห็นว่าแนวความคิดริเร่ิมใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 

๙.๑  ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน  ปลัด อบต.   ประธานกรรมการ 
๙.๒  นางอ่วง โสภิพันธ์   สมาชิก อบต.              กรรมการ 
๙.๓  นายณรงค์ ชูติรัมย์ สมาชิก อบต.    กรรมการ    
๙.๔  นายไพมณี บรรทุปา   สมาชิก อบต.    กรรมการ 
๙.๕  นายพงษ์ระพี รักพร้า  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
๙.๖  นายสมัย รักจันทึก      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
๙.๗  นางธันย์ชนก บุตรโต  ตัวแทนหน่วยงานที่ผู้บริหารคัดเลือก กรรมการ 
๙.๘  นางเทียมจันทร์ จันทร์ดอน          ตัวแทนหน่วยงานที่ผู้บริหารคัดเลือก กรรมการ 
๙.๙  นางอัจฉรา ทับทัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๙.๑๐ นายธวัธ สุโขพืช   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 
 

    
 
๑๐.๑  นายทวี เสกรัมย์      หัวหน้าส านักปลัด            ประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๒  นางสาวประภัทรสิริ แสนบุดดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.        อนุกรรมการ 
 
 
 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
 

๑๐.  คณะอนุกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
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~ ๑๖ ~ 
 

                                
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล 
แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า )  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมท้ังปัญหา ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่
ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ 
แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี ้ 

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ 
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น 
ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ี
ส าคัญ ดังนี ้ 

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

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรปูระบบเพื่อสรา้งสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล า้ทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์      วิสยัทัศน์  พันธกจิ  วิสยัทัศน์  พันธกจิ  วิสยัทัศน์  พันธกจิ  จดุมุ่งหมาย  จดุมุ่งหมาย  จดุมุ่งหมาย  และและและแนวทางแนวทางแนวทางการพัฒนาการพัฒนาการพัฒนา   

แผนยุทธศาสตร์ 
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~ ๑๗ ~ 
 

                                
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมาก
ขึ้น  รวมท้ังจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการให้บริการประชาชน  ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ดังนี ้
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา 
จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ 
และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการ
ท างานท่ีผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมท้ัง
ได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม 
๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนา

อย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
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~ ๑๘ ~ 
 

                                
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนว
ทางการด าเนินการ    

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

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

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

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั งหมด ๑๒ ประการ  
ดังนี  

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีด ี

๑๑) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลวัต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น

เพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กัน
ใครออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่
จากภยันตรายท้ังปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน 
ประสานพลังการสร้างชาติท่ีต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเร่ืองของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหา
เศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันท่ีเกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุก
หมู่เหลา่ เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผท
ของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ท้ังมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๑๙ ~ 
 

                                
 

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

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต 

ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุก
หน่วยด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมท้ังผู้สมคบและสนับสนุน
ช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานท่ี  ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมท้ัง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลย
ให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง) ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมท้ังมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการ
ป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพ
ติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติหน้าท่ีการปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลัง
แผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  ๖๙/
๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 
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๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัว
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเปน็ท่ีประจักษอ์ยูโ่ดยท่ัวไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการ
ใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ีของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเร่ืองท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้

กระ ท าผิดตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ได้จักท าขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ท้ังภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาค
ประชาชน  สังคมท้ัง  ๔  จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพ
ของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  
แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนท่ีส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic  กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้    

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนว
ทางการด าเนินการ    

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

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal 
Process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรรีัมย์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
วิสัยทัศน์  จังหวัดบุรีรัมย์ ( Vision ) “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็น

สุข” 3.2 พันธ์กิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission ) “สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้าน
การเกษตรปลอดภัยและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย การส่งเสริม
ทางด้าน การท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา 
การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น” 3.3 เป้าประสงค์รวม 1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย 2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 3. 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4. ประชาสังคมมีความมั่นคง
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิ
บาล" 3.4 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets) “ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม ” 
3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic lssues ) 3.5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย" เป้าประสงค์ 1. ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 2. ผู้น าด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 3. จ านวนบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน) 24 4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการท่องเที่ยว 5. จ านวน อปท. ที่ร่วมจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว 6. จ านวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 7. ร้อยละท่ี
ลดลงของต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ (ไร่) 8. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ล้าน) 9. 
จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด (แห่ง) 10. จ านวนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง/
จ าหน่าย 11.จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการ จัดการคุณภาพ
สินค้า (ราย) 12. ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 13.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน (มผช.) 14.  
จ านวนแหล่งน้ า /พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึน (แห่ง) 15. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 16. เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกยางพารา (ไร่) 17. จ านวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 18. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของฟาร์มปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ 19. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของบ่อแก๊ส
ชีวภาพภายในเกษตรกรรายย่อย 20. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร กลยุทธ์ 1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยว 8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 9. ส่งเสริมด้าน
การตลาดสินค้าเกษตร 10. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 11. เพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร 12. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 13. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 14. พัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร 15. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 16. การบริหารจัดการทางการเกษตร 

3.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 " เป้าประสงค์ 1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 3. สังคม
ร่มเย็นภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 1. 
ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ า กว่าเกณฑ์ จปฐ. 2. ร้อย
ละของครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น 3. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 4.ร้อยละ
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ของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และสามารถท าให้เกิดการจ้างงาน 
5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนให้มีความปลอดภัยมากข้ึน (สาย) 6. ระดับความส าเร็จใน
การแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ QA 8. ร้อยละของการเข้า
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 10. ระดับความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 12. 
ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 13. ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 14. ผู้ว่างงาน 
ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพ่ือเตรียม ความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและมี
อาชีพสร้างรายได้ (ราย) 15. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพ่ือเพ่ิม 
รายได้ ลดรายจ่าย 16. ร้อยละของอ าเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 17. ร้อยละของอ าเภอสุขภาพดี
วิถีไทย 18. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 19. ร้อยละของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ 20. ร้อยละชุมชนที่พัฒนา
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 26 21. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 22. ร้อยละของการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 23. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้าน
วัฒนธรรมแก่ชุมชน 24. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 25. มีการ
ส่งเสริมงานวิจัยด้านสังคมคนบุรีรัมย์ กลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความม่ันคงเพ่ิมข้ึน 2 
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถี
พอเพียง 4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น 3.5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม " อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุล
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เป้าประสงค์ 1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนที่ 5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 3. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 4. ระดับความส าเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 5. ระดับ
ความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ 6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 7. 
ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 8. ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 10. ระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 11. ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์
และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ ชุ่มน้ าและในผืนป่า 12.ระดับความส าเร็จในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการ 
14. จ านวนแหล่งน้ าได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 27 15. จ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น กลยุทธ์ 1. การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกที่ดี 3. พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. 
การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 3.5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
“ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” เป้าประสงค์ 1. สังคมปลอดยาเสพติด 2. 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืน
และความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม 4. การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 5. 
การบูรณาการจัดระเบียบสังคม 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 7. การป้องกันและ
เฝ้าระวังภัยสุขภาพ 8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๒๓ ~ 
 

                                
 

1. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 2. ร้อยละของหมู่บ้าน
ชายแดนเข้มแข็ง 3. ร้อยละของการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 4. ระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด 5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาค
ประชาชน 6. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 7. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน 8. ร้อยละของความส าเร็จในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไข
ปัญหายา เสพติด 9. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา
ยาเสพติด 10. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 11. ร้อยละความส าเร็จในการป้องกัน
และปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 12. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 28 13. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน 14. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย 15. ร้อยละของเครือข่ายอ านวยความเป็นธรรมที่เพ่ิมข้ึน 16. ระดับ
ความส าเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง 17. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้ง
ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 18. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 19. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 20. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 21. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงตามแนวชายแดน 22. ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 23. ระดับความส าเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 24. 
ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน 25. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความ
สมานฉันท์และความสามัคคีของ ประชาชนภายในจังหวัด 26. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกให้กับ
ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 27. ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 28. ระดับ
ความส าเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 29. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 30. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 31. ระดับ
ความส าเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 32. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 33. 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 34. ระดับความส าเร็จในการร่วมมือทาง
การแพทย์ระหว่างประเทศ 35. ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน 36. ระดับ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ 1. สร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 2. จัดให้มีการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 3. 
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 4. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 5. พัฒนาระบบ
ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน 7. พัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 9. สนับสนุน
ส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 29 11. ส่งเสริมให้เกิดความ
สมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 12. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 13. การบงัคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 15. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 16. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4.5.5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ "การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล" 
เป้าประสงค์ 1. คุณภาพของระบบวางแผน 2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ 3. คุณภาพการประสานงาน
และการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็น ยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. มีแผนระยะยาว 15 ปี 2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผน 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกปี 3. มีแผนที่ส าคัญจ าเป็น ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์
ด้าน การเงิน/การพ่ึงพาตนเองด้านรายได้ และแผนพันธ์กิจ (แผน) 4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 
11 5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดท า แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง) 
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการด า เนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง) กลยุทธ์ 1. 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๒๔ ~ 
 

                                
 

พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 3. 
ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด  

๑)  พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือมุ่งสู่
เมืองที่น่าอยู่ 

๒)  พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
๓)  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก   
๕)  เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและ
กระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  :  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

๘.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 

๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๘.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๔)  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน 

๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๘.๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
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๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ   มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน 

๓)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง
รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ     น า
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการ
กระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและ
เพ่ือการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๘.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือ

เป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔)  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น  เพ่ือเตรียม

ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๕)  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกัน

และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง

จัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคุณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา  

๘.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๑)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน(อสม.) 
๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์   โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายการป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๘.๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 ๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและ

ความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๘.๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  เพื่อการอนุรักษ์  สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้ าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๘.๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศ
ต่างๆ ในโลก 

๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในเทศบาล 

๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาล 

๖)  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๘.๙  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 
๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  เพ่ือ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

๘.๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ใน

การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  

ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
๓)  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
๙.  แผนพัฒนาอ าเภอล าปลายมาศ  ๔  ปี  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
ค าขวัญอ าเภอ  “อุทยานล าน้ ามาศ พระธาตุทะเมนชัย ยิ่งใหญ่ศาลเจ้าพ่อ สิ่งทอผ้าพื้นบ้าน  

   อาหารเลืองลือไกล มีชัยศูนย์สร้างงาน ” 
๑) วิสัยทัศน์  (Vision) 

     ล าปลายมาศน่าอยู่    เชิดชูเศรษฐกิจพอเพียง   
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว             น าพาคุณภาพชีวิตที่ดี” 

๒)  พันธกิจ (Mission) 
(๑)  พัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(๒)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๓)  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตาม

หลักธรรมภิบาล 
(๔)  ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว 

๓)  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร      

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่องแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว  
๑๐.  แผนพัฒนาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 ๑)  วิสัยทัศน์ต าบล (vision) 
“เกษตรยั่งยืน   
  ประชาชนมีความรู้   
  คู่คุณธรรม” 

๒)  พันธกิจ (Mission) 
(๑)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
(๒)  บริหารจัดการน้ าเพ่ือป้องกันภัยแล้งและปัญหา น้ าท่วม อย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริม 

สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ตลอดไป 
  (๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของคนในชุมชน และกลุ่มอาชีพให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๒๘ ~ 
 

                                
 

(๔)  พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ส่งเสริมด้านการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยั่นยืน 
  (๕)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
  (๖)  สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีการบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอื่น  
  (๗)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างความพึงพอใจรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนารายได้และส่งเสริมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอย่างทั่วถึง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการบริหารราชการ การพัฒนาองค์กร และ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มราคม  
๒๕๕๙  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เร่ือง  
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผน
ชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้าน
อื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะด าเนินการเองได้พิจารณา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐% ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะต้องมี
การปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง โครงการกิจกรรม ปัญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายด้าน
ดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพื่อการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มี

การท่องเท่ียว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖ )   ด ้า น ก า ร เ ม ือ ง  เ ช ่น   ค น ใ น ช ุม ช น ข า ด ก า ร ม ีส ่ว น ร ่ว ม ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร  ย ัง ไ ม ่แ ข ็ง แ ร ง พ อ  



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๒๙ ~ 
 

                                
 

๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘ )   ด ้า น ก า ร ศ ึ ก ษ า  เ ช ่น   ป ร ะ ช า ช น ส ่ว น ใ ห ญ ่ม ี ก า ร ศ ึ ก ษ า ต ่ า ไ ม ่ม ีค ว า ม ร ู้เ พ ีย ง พ อ  

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  

การตดิต้ังสัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
 

๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  
๒๕๕๙  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันท่ี ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เร่ือง  การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
โดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชท่ีปลูก  
ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเก่ียวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  
เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอ
โครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการ
จัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมท้ัง
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ท้ังนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้
ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลท่ีต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนท่ี ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนท่ี ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนท่ี ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 
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๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

“เกษตรยั่งยืน ประชาชนมีความรู้ คู่คุณธรรม” 
 
๒.  พันธ์กิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

๓.  จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา   
๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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๔.  แนวทางการการพัฒนา   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  
 
 
 

1. ก่อสร้างและปรับปรุง  บ ารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ า 
และท่อระบายน้ า 
2  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  
ระบบไฟฟ้าสาธารณะขยายเขตไฟฟ้า 
3  การก่อสร้าง  ปรับปรุง พัฒนา และ
ขยายเขตการบริการประปา 
4  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา จัดหา 
แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

1.ทุกหมู่บ้านมีการคมนาคมสะดวกร้อย
ละ  94   
 
2.ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ  100   
3.ทุกหมู่บ้านมีไฟสว่างตามรายทาง ร้อย
ละ 80 
4.ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาใช้ร้อยละ  
100   
5.ทุกหมู่บ้านมีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลด
รายจ่าย 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่ม
รายได้ 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมการออม 
4.  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามการ
บริหารจัดการชุมชนที่ดี 

1.ทุกหมู่บ้านด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 100 
2. มีครัวเรือนที่ด าเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 70 

ยุทศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
  

1  ส่งเสริม  พัฒนา  สนับสนนุโครงการ
ด้านสาธารณสุข 
2  ส่งเสริม  สนับสนุนสวัสดิการ  เด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส 
3  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4  ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.กิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุขได้รับ
การส่งเสริมร้อยละ 80 
2. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการ ร้อยละ 90 
3.ทุกหมู่บ้าน/ชุมปลอดยาเสพติด ร้อยละ 
100 
4.มีกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
5.ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 100 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
แนวทางการพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริม  พัฒนา  สนับสนุน กิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม 
 

1.มีแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของท้องถิ่นร้อยละ 80 
2.มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและสามารถเปิดเผยสู่
สาธารณะได้ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริม  สนับสนุน ระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
องค์กรให้มีขีดความสมารถในการพัฒนา 

1. โครงการ/กิจกรรมด าเนินการส าเร็จ
ตามแผนพัฒนาสามปีร้อยละ   
100 ของโครงการ 
2. ประชาชนพึงพอใจที่ได้รับการอ านวย
ความสะดวกตามแบบส ารวจปี 25๖๐ 
-25๖๒ ร้อยละ 90 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
 

1.   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษา 
2.  ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 

1.ส่งเสริมพัฒนา  สนับสนุน  กิจกรรม 
ด้านการศึกษาร้อยละ 80 
2.ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน ร้อยละ 
100 
3.ส่งเสริมสนับสนุน  กิจกรรมด้านการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี ร้อยละ 100 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 
นันทนาการและการกีฬา 
 

1. ส่งเสริม  พัฒนา สนับสนนุ กิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริม  พัฒนา สนับสนุน  ด้าน
นันทนาการ และการกีฬา 
 

1. กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน 
2. กิจกรรม  ด้านนันทนาการ และการ
กีฬา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
 

 
๕.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  โดยมี
สาระส าคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 
๑. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนให้น่าอยู่ โดยพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึง วางระบบผังเมืองที่ดี 
 ๒. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓. พัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้สวยงาม 
 ๕. ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๖. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
 ๗. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 

๘. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

**************************** 
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ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สิ่งท่ีใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญ
ในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (รอบเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบ
ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  
เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ีจ าเป็น    
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งท่ีไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม 
ส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตผู ท่ีควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผล
การประเมินตัวชี้วัดท่ีไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไป
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีข้ึน 
๒.๔  เปนเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน

การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus)แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆโดยคาดหวังวาจะเป็น
เครื่องมือกระตนุใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน   
(((PPPeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee      IIInnndddiiicccaaatttooorrrsss)))   

 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๓๔ ~ 
 

                             

๓.  วัตถุประสงค์ในการใชแ้บบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
๓.๔  เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในภาพรวม     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเตม็  ๔๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) และที่เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 (๔)  ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗  :  ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๘  :  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา  (๕  คะแนน) 

 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเตม็  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๔๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๓๐   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๓๕ ~ 
 

                             

ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนทีไ่ด้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนนิการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

มีการด าเนนิการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๓๖ ~ 
 

                             

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน 

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

 
ผลการติดตามและประเมนิ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได ้  ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและ
ประเมิน 

คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมลูสภาพทั่วไปขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วดัและคา่เป้าหมายของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บญัชีรายการชดุโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๓๗ ~ 
 

                             

ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

 
ผลการติดตามและประเมนิ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนทีไ่ด้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนนิการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมท้ัง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
 

มีการด าเนนิการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๓๘ ~ 
 

                             

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

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

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได ้  ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรบัแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชือ่โครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกบัโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ป)ี  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ีทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถกูต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดวา่จะได้รบั สอดคล้องกบัโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรบัผิดชอบหลักสอดคลอ้งกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
ตัวบ่งชีท้ี่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๐  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐  ได้  ๒  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป  ได้  ๑  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ได้  ๐  คะแนน 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๓๙ ~ 
 

                             

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชีท้ี่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๒  . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) และที่
เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่๑ 

๒๒ ๑๔.๑๙ - 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๕๑ ๓๒.๙๐ - 

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๑ ๓๒.๙๐ - 

การด าเนนิงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐   

๓๑ ๒๐.๐๐  

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตัวบ่งชี้ที ่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

  
ผลการติดตามประเมนิ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได ้  ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๐)   

๕๑ ไม่มีผลกระทบ ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗  :  ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  
เกณฑ์การประเมิน  : ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  พึงพอใจมาก  ได้  ๕  คะแนน 
  พอใจ   ได้  ๓  คะแนน 
  ไม่พอใจ   ได้  ๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๔๐ ~ 
 

                             

ผลการติดตามประเมนิ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗  :  ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได ้  ๕   . 

ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม   คะแนนที่ได ้
พอใจมาก 

๕๔,๐๐๐   ๔๖,๑๐๙ 
 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  ๕๔,๐๐๐  คะแนน  

๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑๘,๐๐๐      คะแนน ระดบั  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑๘,๐๐๑ – ๓๖,๐๐๐   คะแนน ระดบั  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดบัคะแนน   ๓๖,๐๐๐ – ๕๔,๐๐๐    คะแนน ระดบั  พอใจมาก 

 
การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี ้

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๕,๔๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ ๓,๙๖๕ พอใจมาก 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๓,๙๘๘ พอใจมาก 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร ๔,๐๕๔ พอใจมาก 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม ๔,๑๖๕ พอใจมาก 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข ๔,๒๐๘ พอใจมาก 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ๔,๑๗๖ พอใจมาก 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

๔,๒๙๖ พอใจมาก 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๔,๑๙๗ พอใจมาก 
๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔,๓๒๗ พอใจมาก 
๑๐. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๔,๔๓๓ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕๔,๐๐๐  คะแนน) ๔๖,๑๐๙ พอใจมาก 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(๕๔,๐๐๐  คะแนน) 
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๔๑ ~ 
 

                             

ตัวบ่งชี้ที่  ๘  :  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา  
เกณฑ์การประเมิน  : ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  พึงพอใจมาก  ได้  ๕  คะแนน 
  พอใจ   ได้  ๓  คะแนน 
  ไม่พอใจ   ได้  ๐  คะแนน 
 

ผลการติดตามประเมนิ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘  :  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได ้  ๕   . 

ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา คะแนนเต็ม   คะแนนที่ได ้
พอใจมาก 

๕๔,๐๐๐   ๔๑,๘๐๙ 
 
 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  ๕๔,๐๐๐  คะแนน  

๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑๘,๐๐๐      คะแนน ระดบั  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑๘,๐๐๑ – ๓๖,๐๐๐   คะแนน ระดบั  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดบัคะแนน   ๓๖,๐๐๐ – ๕๔,๐๐๐    คะแนน ระดบั  พอใจมาก 

 
การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖,๐๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔,๖๖๕ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม ๔,๗๐๑ พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔,๖๖๒ พอใจมาก 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔,๕๙๙ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๔,๗๙๕ พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔,๕๙๑ พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา ๔,๕๗๐ พอใจมาก 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๔,๕๗๔ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ๔,๖๕๒ พอใจมาก 

รวม (เต็ม  ๕๔,๐๐๐  คะแนน) ๔๑,๘๐๙ พอใจมาก 

 
 
 

 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(๕๔,๐๐๐  คะแนน) 
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๔๒ ~ 
 

                             

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๒ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 
๗ ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ๕ 
๘ ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๔๐ ๓๖ 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได้  ๓๖  คะแนน  ซึ่งมากกว่า  ๓๐  แต่
ไม่ถึง ๔๐  คะแนน  คือพอใช้ โดยคะแนนท่ีมีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ การด าเนินโครงการ ได้  ๒  คะแนน  
จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่ องจากในคร่ึงปีงบประมาณ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  ๖๓.๓๔  อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้
ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญญาให้กับประชาชนได้ตาม
ความต้องการสูงสุดของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๔๓ ~ 
 

                             

 
 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ............................................ต าแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ............................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช ่ ไม่ใช ่

๑ เป็นโครงการท่ีประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

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

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคนปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๔๕ ~ 
 

                             

ส่วนที่  ๔ 
 
 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ได้ก าหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สิ่งท่ีใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญ
ในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (รอบ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  
๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี ้

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคนปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๔๖ ~ 
 

                             

 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน…. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของอบต.มาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาอบต. 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต.   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคนปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๔๗ ~ 
 

                             

 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตร
มาส)  และ ทกุๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มต้ังแต่ส้ินสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน  เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคนปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๔๘ ~ 
 

                             

 
ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)   

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐  ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ ๑ - - -    

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๕ ๕ ๖ ๕    

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร ๑ - ๒๐ -    

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม ๑๖ ๘ ๑๘ ๗    

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข ๘ ๒ ๑๒ ๒    

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ๒๑ ๖ ๓๓ ๖    
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๑๓ ๑๑ ๑๗ ๙    

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ ๑๐ ๑๖ ๑๖    

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สิน ๖ ๓ ๑๔ ๓    
๑๐. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๓ ๑ ๑๓ ๔    

รวมทั้งสิ้น ๘๔ ๔๖ ๑๔๙ ๕๒    
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕๔.๗๖  ๓๔.๙๐    

 
 

แบบที่  ๓/๑... 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคนปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๔๙ ~ 
 

                             

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  
เดือน  โดยเริ่มต้ังแต่ส้ินสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน  เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
สามปี 

บรรจุในเข้อ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

๒ ๒ - 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๑๑ ๑๑ ๗ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร ๑ ๑ - 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ๑๗ ๑๖ ๗ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๘ ๘ ๒ 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒๕ ๗ ๖ 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  
ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๑๓ ๑๓ ๙ 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ๑๒๔ ๑๑๙ ๑๐๒ 
๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑๒ ๙ ๓ 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๘ ๖ ๔ 

รวม ๒๒๑ ๑๙๒ ๑๔๐ 
 
 

 
 
 
 
 

 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคนปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๕๐ ~ 
 

                             

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสาม
ปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

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

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันอังคารท่ี  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ 
น.       ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดย
สรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคนปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๕๑ ~ 
 

                             

การประเมินคณุภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  
๒๕๕๙  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับ
แต่วันท่ีประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  (เวลา  ๐๙.๐๐ น.)  ณ  ส านักงาน  ตามแนวทาง
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคนปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๕๒ ~ 
 

                             

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (๓ ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ 
ยท. ๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคนปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๕๓ ~ 
 

                             

ส่วนที่  ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเร่ิมโครงการ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
การบริหารงาน ท้ังนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคนจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 
๑ และ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนคร้ังนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐   

 (www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 
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รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ ปี 2560 

อบต.หนิโคน 

  

อบต.หนิโคน ล าปลายมาศ จ.บุรรีมัย ์

ชือ่โครงการ 

เปอรเ์ซ็นต ์

ชือ่คูส่ญัญา 

ระยะเวลา 
วงเงนิตาม
สญัญา 

เบกิจา่ย 

การ
ด าเนนิการ 

การ
ด าเนนิการ 

(บาท) (บาท) 

  (วนั)     

การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. กอ่สรา้งรางระบาย หมูท่ี ่1 จากบา้นนางสมภารถงึบา้น

นายสมบรูณ์ 100 46/2560 20 43,500.00 43,500.00 

2. กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี ่3 จากบา้นนายจรูญไปทาง

ทศิใต ้ 100 33/2560 31 181,500.00 181,500.00 

3. กอ่สรา้งรางระบายน ้าหมูท่ี ่9 จากบา้นนายประยทุธ ์เนนิ

กลางถงึบา้นนายบุญเลศิ แนบกลาง 100 43/2560 21 56,500.00 56,500.00 

4. กอ่สรา้งถนนดนิพรอ้มลงหนิคลกุหมูท่ี ่10 จากหนองตา

อยูถ่งึบา้นซา่เลอืดนอ้ย 100 42/2560 20 88,000.00 88,000.00 

5. วางทอ่ระบายน ้าหมูท่ี ่11 จากทีน่าของนางสมหมาย ท า

ผล ถงึถนนหนิคลกุ 100 45/2560 27 78,500.00 78,500.00 

6. กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี ่13 จากถนน คสล.เดมิ ถงึ

หนา้วัด 100 36/2560 21 89,500.00 89,500.00 

7. กอ่สรา้งถนนดนิพรอ้มลงหนิคลกุหมูท่ี ่14 จากสามแยก

บา้นนางกาเกลยีวถงึเขตรอยตอ่ ต.กงรถ อ.หว้ยแถลง 100 89/2560 19 20,000.00 20,000.00 

8. กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี ่15 จากบา้นนางส าเภาถงึแยก

หนองตาเรอืง 100 34/2560 16 64,500.00 64,500.00 

9. กอ่สรา้งถนน คสล.หมูท่ี ่16 ถนนเสน้หลังโรงเรยีนไปถงึ

วัด 100 35/2560 31 270,000.00 270,000.00 

10. วางทอ่สง่น ้า หมูท่ี ่4 จากล าน ้ามาศถงึสระประปา 100 20/2560 30 165,000.00 165,000.00 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

11. โครงการอบรมผกูผา้ 100 41/2560 3 29,990.00 29,990.00 

12. โครงการอบรมการผลติภัณฑถ์ักสานตะกรา้จากเสน้

พลาสตกิ 100 

โครงการอบรมการผลติภัณฑถ์ักสานตะกรา้จากเสน้
พลาสตกิ 2 29,200.00 29,200.00 

13. โครงการฝึกอบรมการท าขนมไทย 100 โครงการฝึกอบรมการท าขนมไทย 1 19,272.00 19,272.00 

การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ 



14. โครงการจัดซือ้เครือ่งพน่น ้ายาเคมกี าจัดยงุลายชนดิ

ละอองฝอย 100 70/2560 3 58,500.00 58,500.00 

15. โครงการอบรมพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 100 โครงการอบรมพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ 1 47,100.00 47,100.00 

16. อดุหนุนโครงการป้องกันสารเสพตดิในสถานศกึษา 100 

อดุหนุนโครงการป้องกันสารเสพตดิในสถานศกึษา(ร.ร.

บา้นตะขบ) 1 3,500.00 3,500.00 

การพฒันาการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 

17. จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 100 53/2560 15 22,000.00 22,000.00 

18. จัดซือ้โตะ๊พับไฟเมกา้ 100 67/2560 8 11,000.00 11,000.00 

19. จัดซือ้เครือ่งปริน้เตอร ์ 100 53/2560 15 4,300.00 4,300.00 

20. จัดซือ้เครือ่งปริน้เตอร ์ 100 53/2560 15 3,300.00 3,300.00 

การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและขนมธรรมเนยีมประเพณี 

21. จัดซือ้การเรยีนการสอนวัสดกุารศกึษาและเครือ่ง

พัฒนาการเด็กเล็ก 100 

จัดซือ้การเรยีนการสอนวัสดกุารศกึษาและเครือ่ง
พัฒนาการเด็กเล็ก(หนิโคน) 1 59,500.00 59,500.00 

    

จัดซือ้การเรยีนการสอนวัสดกุารศกึษาและเครือ่ง
พัฒนาการเด็กเล็ก(วัดสวา่งนท)ี 1 71,400.00 71,400.00 

    

จัดซือ้การเรยีนการสอนวัสดกุารศกึษาและเครือ่ง

พัฒนาการเด็กเล็ก(หนองตาอยู)่ 1 86,700.00 86,700.00 

22. อดุหนุนการจัดกจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร,ีจ านวน 2 

โรงเรยีน 100 15/11/2559 5 10,000.00 10,000.00 

23. อดุหนุนโครงการการเขา้คา่ยพักแรมของลกูเสือ้เนตร

นาร ี 100 

อกุหนุนเขา้คา่ยพักแรกลกูเสอื เนตรนาร ีโรงเรยีนวัดหัว
สะพาน 5 10,000.00 10,000.00 

24. อดุหนุนโครงการเดนิทางไกลลกูเสอืส ารอง 100 

อดุหนุนโครงการเดนิทางไกลลกูเสอืส ารอง ร.รวัดบา้น

โคกสะอาด 5 4,000.00 4,000.00 

25. กอ่สรา้งลานคอนกรตีอเนกประสงคห์นา้ศนูยอ์บรมเด็ก

กอ่นเกณฑวั์ดสวา่งนท ี 100 44/2560 21 29,500.00 29,500.00 

26. จัดซือ้ปริน้เตอร ์ 100 52 1 3,300.00 3,300.00 

27. จัดซือ้ตูบ้านเลือ่นกระจก 4 ฟตุ 100 27/2560 8 15,000.00 15,000.00 

28. จัดซือ้โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี ้ 100 44/2560 8 24,800.00 24,800.00 

29. จัดซือ้พัดลมตดิผนัง 100 19/2560 5 17,000.00 17,000.00 

30. สนับสนุนอาหารเสรมิ(นม) 100 งวดที ่1 เดอืน พฤศจกิายน 2559 100 89,768.80 89,768.80 

    งวดที ่2 เดอืน ธันวาคม 2559 1 81,608.00 81,608.00 



    งวดที ่3 เดอืน มกราคม 2560 1 82,608.96 82,608.96 

    งวดที ่4 เดอืน กมุภาพันธ ์2560 1 77,527.60 77,527.60 

    งวดที ่5 เดอืน มนีาคม 2560 1 65,286.40 65,286.40 

    งวดที ่6 เดอืน เมษายน 2560(ปิดเทอม) 1 139,821.60 139,821.60 

    งวดที ่7 เดอืน พฤษภาคม 2560 1 48,352.56 48,352.56 

    งวดที ่8 เดอืน มถินุายน 2560 1 88,646.36 88,646.36 

31. สนับสนุนอาหารกลางวัน 100 อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดบา้นหนิโคน 1 173,000.00 173,000.00 

    อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดบา้นโคกสะอาด 1 110,000.00 110,000.00 

    อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดบา้นตะขบ 1 107,000.00 107,000.00 

    อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดบา้นหัวสะพาน 1 78,000.00 78,000.00 

    อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดบา้นหนิโคน 1 173,000.00 173,000.00 

    อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดบา้นหัวสะพาน 1 78,000.00 78,000.00 

    อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดบา้นตะขบ 1 107,000.00 107,000.00 

    อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดบา้นโคกสะอาด 1 110,000.00 110,000.00 

    โรงเรยีนวัดบา้นหนิโคน 1 173,000.00 173,000.00 

    โรงเรยีนวัดหัวสะพาน 1 78,000.00 78,000.00 

    โรงเรยีนวัดตะขบ 1 107,000.00 107,000.00 

    โรงเรยีนวัดโคกสะอาด 1 110,000.00 110,000.00 

    โรงเรยีนวัดบา้นหนิโคน 1 184,000.00 184,000.00 

    โรงเรยีนวัดหัวสะพาน 1 70,000.00 70,000.00 

    โรงเรยีนวัดตะขบ 1 110,000.00 110,000.00 

    โรงเรยีนวัดโคกสะอาด 1 101,000.00 101,000.00 

    โรงเรยีนวัดบา้นหนิโคน 1 180,000.00 180,000.00 



    โรงเรยีนวัดหัวสะพาน 1 69,000.00 69,000.00 

    โรงเรยีนวัดตะขบ 1 110,000.00 110,000.00 

    โรงเรยีนวัดโคกสะอาด 1 101,000.00 101,000.00 

รวม 4,618,982.28 4,618,982.28 

ขอ้มลู ณ 17/10/2560 
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~ ๕๕ ~ 
 

                                

ส่วนที่  ๖ 
 
 

 
 
  

กรรมวิธีการติดตามและประมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร 
รวมท้ัง  ถนนรางระบายน้ า  หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผล
เช่นนี้ต้องมีการเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ดังนี ้
 
๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ๑.๑  ที่ดิน  มีจ านวน  ๓  แปลง  ดังนี้ 

(๑)  ที่ดินมีโฉนด (หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะครอง ต าบลหินโคน) 
(๒)  ที่ดินมีโฉนดเลขที่ บร.๒๘๔๔ (หมู่ที่ ๓  บ้านโคกสะอาด ต าบลหินโคน) 
(๓)  ที่ดินมีโฉนดเลขที่ บร.๓๐๐๓  (หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองตาอยู่  ต าบลหินโคน) 

   ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  ที่ดินแปลงที่ (๑) – (๓) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ    
 ๑.๒  สิ่งก่อสร้าง 

อาคาร  มีจ านวน  ๖  หลัง  ดังนี้ 
  (๑)  โรงจอดรถ 

(๒)  อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
(๓)  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
(๔)  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์วัดสว่างนที 

  (๕)  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
  (๖)  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  อาคาร (๑) – (๖) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
 ถนนและรางระบายน้ าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๑)  ถนนแอสฟัลท์ติก  จ านวน  ๑  สาย 
  (๒)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  ๖๓  สาย   
  (๓)  ถนนหินคลุก  จ านวน ๑๐ สาย 

(๔)  รางระบายน  า จ านวน ๑๖ แห่ง 
   ผลการติดตามและประเมินผล 

   -  ถนนสึกกร่อน  จ านวน  ๑  สาย  แต่ก็สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ     
   -   รางระบายน  าบางสายมีดินและเศษขยะเป็นจ านวนมาก องค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคนได้แก้ไขปญัหาโดยด าเนินการลอกและท าความสะอาดรางที่เกิดปัญหา 
 

ผลการติดตามและประเมินผลทรพัย์สิน 
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๒.  ครุภัณฑ์   
 ๒.๑  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  (๑)  เครื่องพิมพ์ดีด จ านวน ๑ ตัว   
  (๒)  เครื่องค านวณเลข จ านวน ๑ ตัว     
  (๓)  โต๊ะท างานรวมเก้าอี  จ านวน ๕ เครื่อง   
  (๔)  โต๊ะส าหรับเขียนแบบ  จ านวน ๑  
  (๕)  โต๊ะประชุมขนาด ๑๒ คน พร้อมเก้าอี   จ านวน  ๖  ชดุ 
  (๖)  โต๊ะต่อมุม  จ านวน  ๒  ตัว 
  (๗)  โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัว  จ านวน  ๖  ชุด 
  (๘)  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน  ๑๒ ชุด 
  (๙)  โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี   จ านวน  ๖  ชุด 
  (๑๐)  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี   จ านวน  ๒๗  ชุด 
  (๑๑)  เก้าอี   จ านวน  ๕๗  ตัว 
  (๑๒)  เก้าอี พลาสติกมีพนักพิงสีน  าเงิน  จ านวน  ๖๕  ตัว 
  (๑๓)  เก้าอี บุนวมขาเหล็ก  จ านวน  ๑๑   ตวั 
  (๑๔)  เก้าอี บุนวมสีน  าตาล  จ านวน  ๔  ตัว 
  (๑๕)  เก้าอี ท างาน  จ านวน  ๔  ตัว 
  (๑๖)  เก้าอี แบบล้อเลื่อน  จ านวน  ๘  ตัว 
  (๑๗)  เก้าอี พลาสติก  จ านวน  ๑๐  ตัว 
  (๑๘)  ชุดรับแขก  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๑๙)  ชั นวางเอกสาร  จ านวน  ๔ หลัง 
  (๒๐)  ชั นเก็บกระเป๋านักเรียน  จ านวน  ๑๒  หลัง 
  (๒๐)  ชั นเก็บที่นอน  จ านวน  ๑๒  หลัง 
  (๒๑)  เครื่องถ่ายเอกสาร  ๑  เครื่อง 
  (๒๒)  ชั นเก็บของเอนกประสงค์  จ านวน   ๑๖  หลัง 
  (๒๓)  ชั นเก็บของเอนกประสงค์ แบบ ๓ ชั น  จ านวน  ๘  หลัง 
  (๒๔)  ชั นเก็บของเอนกประสงค์ แบบ ๕ ชั น  จ านวน  ๑  หลัง 
  (๒๕)  ที่อ่านหนังสือพิมพ์  จ านวน  ๑  ตัว 
  (๒๖)  วางหนังสือพิมพ์  จ านวน  ๑  ตัว 
  (๒๗)  ตู้เหล็ก จ านวน  ๒๓  หลัง 
  (๒๘)  ตู้เก็บแผนที่  จ านวน  ๑ หลัง 
  (๒๙)  ตู้ปิดประกาศ  จ านวน  ๑ หลัง 
  (๓๐)  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ นชัก  จ านวน  ๑๓  หลัง 
  (๓๑)  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บาน  จ านวน  ๑๒  หลัง 
  (๓๒)  ตู้โชว์  จ านวน  ๒  หลงั 
  (๓๔)  เหล็กวางแฟ้ม ๔ ชั น  จ านวน  ๖  หลัง 
  (๓๕)  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จ านวน  ๔  หลัง 
  (๓๖)  เตน็ท์ขนาดใหญ่  จ านวน  ๔  เต็นท ์
  (๓๗)  โพเดียมไม้  จ านวน  ๓  ตัว  
  (๓๘)  เก้าอี แถวเหล็ก  จ านวน  ๖  แถว 
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  (๓๙) ตู้นิรภัย จ านวน ๑ ตู้ 
 ๒.๒  ครุภัณฑ์การศึกษา   
  (๑)  ครุภัณฑ์การศึกษา/เครื่องเล่นเด็ก  จ านวน  ๒๓  เครื่อง 
 ๒.๓  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
  (๑)  รถกระบะ  จ านวน  ๑  คัน 
  (๒)  รถบรรทุกน  าอเนกประสงค์  จ านวน  ๑  คัน   
 ๒.๔  ครุภัณฑ์การเกษตร 
  (๑)  ปั้มลม  จ านวน  ๑  เครื่อง   
  (๒)  ปั้มน  า  จ านวน  ๒  เครื่อง 
  (๓)  เครื่องสูบน  าพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  ๒  เครื่อง  
  (๔) เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน ๒ เครื่อง 
 ๒.๕  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  (๑)  เทปวัดระยะ จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๒)  เลื่อยวงเดือน จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๓)  เครื่องเจาะหิน  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๔)  ตู้เชื่อม  จ านวน  ๑  หลงั 
  (๕)  ถังเก็บน  าฝนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๑ ถัง 
 ๒.๖  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
  (๑)  ชุดเครื่องเสียง  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๒)  ล าโพง  จ านวน  ๔  ตัว 
  (๓)  ไมคลอยพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๔)  ขาตั งไมคโครโฟน  จ านวน  ๒  ชุด 
  (๕)  วิทยุเทป  จ านวน  ๑  ตวั 
  (๖)  โทรโข่ง  จ านวน  ๒  ตวั 
  (๗)  โทรทัศน์สี จ านวน ๑ เครื่อง 
  (๘)  ตู้ล าโพง  จ านวน  ๖  ตัว   
  (๙)  ตู้ล าโพง  จ านวน  ๖  ตัว 
  (๑๐)  โทรทัศน์สี  ๑  หลัง 
 ๒.๗  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  (๑)  เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๓)  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จ านวน  ๓  หลัง 
  (๔)  กล้องถ่ายรูป  จ านวน  ๓  หลัง  
 ๒.๘  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ – ไม่มี - 
 ๒.๙  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
  (๑)  เครื่องดูดฝุ่น  จ านวน  ๒  เครื่อง   
   (๒)  เครื่องท าน  าเย็น  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๓)  เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน  ๔  เครื่อง 
  (๔)  เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง จ านวน  ๒  เครื่อง 
  (๕)  เครื่องตัดหญ้าสะพายข้ออ่อน  จ านวน  ๒  เครื่อง 
  (๖)  เครื่องกรองน  า  จ านวน  ๒  เครื่อง 
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  (๗)  ตู้เย็น  จ านวน  ๓  หลัง 
  (๘)  ถังต้มน  าร้อนแบบคูลเลอร์  จ านวน  ๒  ถัง 
  (๙)  โต๊ะหมู่บูชา  จ านวน  ๑ ชุด 
 ๒.๑๐  ครุภัณฑ์โรงงาน  – ไม่มี - 
 ๒.๑๒  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
  (๑)  เครื่องดับเพลิง  จ านวน  ๒  เครื่อง 
  (๒)  ที่เก็บถังดับเพลิง  จ านวน  ๒  ตู้ 
  (๓)  ท่อประปาดับเพลิง  จ านวน   ๓  ชุด 
 ๒.๑๓  ครุภัณฑ์กีฬา 
  (๑)  เครื่องออกก าลัง  ๔๖  เครื่อง   
 ๒.๑๔ ครุภัณฑ์ส ารวจ 
  (๑)  ไม้สต๊าฟ  จ านวน  ๓  ไม ้
  (๒)  กล้องระดับ จ านวน  ๑  หลัง 
  (๓)  กล้องวัดมุม จ านวน  ๑  หลัง 
  (๔)  วงล้อวัดระยะ  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๒.๑๕ ครุภัณฑ์ดรตรีและนาฏศิลป์  -ไม่มี- 
 ๒.๑๖ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  (๑)  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  จ านวน  ๒  ตัว   
  (๒)  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๒๘  เครื่อง   
  (๓)  โน้ตบุ๊ค  จ านวน  ๕  เครือ่ง 
  (๔)  เครื่องส ารองไฟ  จ านวน  ๕  เครื่อง 
  (๕)  เครื่องปริ นเตอร์ จ านวน ๗ เครื่อง 
   
    ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนที่ปรากฏข้างต้นนั น  มีจ านวน -  รายการที่ช ารุด  
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้
แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุด  เสื่อมสภาพ  โดยได้แต่งตั งคณะกรรมการ  ดังนี  
  คณะกรรมการจ าหน่ายวัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพ  ดังนี้ 
    (๑)  นายกฤษฏา เสรีวัฒน์    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่งเสริมเกษตร  
    (๒)  นางล าดวล โตหนึ่ง    ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
    (๓)  นางวันทยา ตาทอง    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  คณะกรรมการได้ตรวจสอบพัสดุดังกล่าวแล้วพบว่า มีพัสดุที่ช ารุด  ๑๖๖  รายการ   
     
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพ  ดังนี้  
   (๑)  นายทวี เสกรัมย์   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด      เป็นประธานกรรมการ 
   (๒)  นายอานัต ศรีผดุง    ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน      เป็นกรรมการ 
   (๓)  นายสมพร นัดสันเทียะ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  เป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพทั ง  ๑๖๖  รายการ
แล้วปรากฎว่าพัสดุทั ง  ๑๖๖  รายการเป็นพัสดุที่ช ารุดจริงและไม่สามารถซ่อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และ
มีอายุ  ๕  ปีขึ นไป  เห็นควรด าเนินการจ าหน่าย  
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๓.  วัสดุ 
 วัสดุที่จ าเป็นจะต้องจัดซื อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั น  โดยรายละเอียดดังนี  
 ๓.๑  วสัดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ 
 ๓.๒  วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
 ๓.๓  วสัดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น  ายาท าความสะอาดพื น  แก้วน  า 
 ๓.๔  วสัดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี 
 ๓.๕  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  กระจกโค้ง  สัญญาณไฟกระพริบ 
 ๓.๖  วสัดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น  ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  น  ามันเครื่อง 
 ๓.๗  วสัดุวิทยาศาสตร์  เช่น  สารส้ม  คลอรีน  ออกซิเจ่น 
 ๓.๘  วสัดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธ์พืช  ปุ๋ย 
 ๓.๙  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิวล์   
 ๓.๑๐ วสัดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  ชุดคนงาน   
 ๓.๑๑ วสัดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ตาข่ายวอลเลย์บอล 
 ๓.๑๒ วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD  ไวแลท   
 ๓.๑๓ วสัดุการศึกษา  เช่น  ของเล่นเด็ก  เครื่องเล่นพลาสติก  สื่อการศึกษา 
  ๓.๑๔ วสัดุเครื่องดับเพลิง  เช่น ถังดับเพลิง 

 
  ผลการติดตามและประเมินผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทน
และวัสดุท่ีใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลมีกรรมการในการตรวจรับ
วัสดุ  และมีผู้รับผิดชอบในการควมคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  วัสดุคงเหลือ
เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุท่ีเบิกได้น าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี     
 
 

************************************* 
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ส่วนที่  ๗ 
 
 

 
 

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้อง
ด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมท้ังต ำบล  อ ำเภอ  เนื่องจำกใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นมีหมู่บ้ำนท่ีบำงส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหิน
โคนและเขต อปท.ข้ำงเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภำพแวดล้อมภำยใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิด
มำกกว่ำระบบปิดในปัจจุบัน  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมท้ังภำยนอกและ
ภำยใน โดยผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   

 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อมวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่  เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินโคน เป็นต้น 
(๒)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที่ 
(๓)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ  

  (๔)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (๕)  มีศูนย์ยุติธรรมระดับท้องถิ่น   
๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 

 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   

(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน เช่น คลองส่งน้ า  ถนน  ยังไม่สามารถด าเนินการได้เป็นต้น 

(๓)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มี
งบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๔)  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอ าเภอท าให้มี
การจารจรบางสายมีรถผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ      
    
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  มีสวนสาธารณะ  ๓  แห่ง มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ๕ แห่ง ได้แก่ หนองใหญ่  

หนองฝ้าย  หนองคอน  หนองศิลา  ห้วยโสกคอม 
(๕)  มีตลาดสดของเอกชน  ๑  แห่ง 
(๖)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อย

และมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(๗)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
(๘)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(๙)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๑๐)  มีการจัดตั้งชุมชน  ๑๖  ชุมชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ประกอบด้วย  

ตัวแทนของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  ๙  คน 
(๑๑)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๒)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(๑๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(๑๔)  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จ านวน  ๖  แห่ง    สนามฟุตบอล  ๑ แห่ง  สนามตะกร้อ 

จ านวน  ๓  แห่ง สนามเด็กเล่น  ๑ แห่ง หอประชุมอเนกประสงค์ ๑ แห่ง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทศบาล (ศูนย์
คอมพิวเตอร์) จ านวน ๑  แห่ง 

(๑๕)  มีวัด   ๖  แห่ง   ส านักสงฆ์   ๒  แห่ง 
(๑๖)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ  
(๑๗)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได ้
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  

เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  
ฯลฯ   

(๕)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้อง
สูบน้ าจากล าน้ ามาศ ซ่ึงต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

(๖)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(๗)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๖๖ ~ 
 

                                

(๘)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 

(๙)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ     (๑๑)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก  

(๑๒)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
 
  

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



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๖๗ ~ 
 

                                

ส่วนที่  ๘ 
 
 

 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

สิ่งท่ีจะท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพก็คือกำรประเมินควำมส ำเร็จของแผน
ทำงด้ำนตัวเลขแล้วยังต้องประเมินควำมพึงพอใจเป็นกำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ  ดังนี้  

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดยภำพรวม โดยได้มี

กำรประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินงำนของ
เทศบำลในภำพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อผลกำรด ำเนินงำน 
(โครงกำร/กิจกรรม) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองท่ีดใีนภำพรวม ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ   

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนบริกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินโคน (ให้หน่วยงำนภำยนอกด ำเนินกำร) 

 

กำรประเมินดังกล่ำวจะช่วยท ำให้ทรำบถึงผลสะท้อนกลับของกำรด ำเนินงำน  ควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น  
ข้อเสนอแนะและค ำแนะน ำของประชำชนต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ซึ่งสำมำรถน ำมำปรับปรุงและพัฒนำ
ให้ดีขึ้น อีกท้ังกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำควรจะเป็นไปมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีในภำพรวมตำม
ยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๒  เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีผลต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(งำนบริกำรประชำชน) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

๒.๓  เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  
ค ำแนะน ำ  ข้อคิดเห็น ที่ได้จำกกำรประเมินไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง/แก้ไขคุณภำพกำรให้บริกำรให้
ดีข้ึน จำกหลักกำรและเหตุผล  จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะต้องมีกำรปะเมินผล
ควำมพึงพอใจ  ท้ังนี้เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจึงมีกำรด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการผลการผลการประเมินความพึงพอใจประเมินความพึงพอใจประเมินความพึงพอใจ   



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๖๘ ~ 
 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความพึงพอใจ  
 

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
 

 (รายละเอียดตามแนบท้ายรายงานผลฯ) 

การประเมินความพึงพอใจ  
 

ของประชาชนที่มีต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

(งานบริการประชาชน : ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

 (รายละเอียดตามแนบท้ายรายงานผลฯ) 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๖๙ ~ 
 

 

ส่วนที่  ๙ 
 
 

 
 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และ 
    ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑,๒  

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๓  หน้า  ๓๕) 

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยมีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๔  หน้า  ๔๖) 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  

(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนท่ี 
๓ หน้า  ๓๖) 

(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๔  หน้า  ๕๐) 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๔  หน้า  ๔๗)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการท่ีบรรจุในแผนยุทธศาสตร์   จ านวน   ๑๔๙  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้ตามแผนยุทธศาสตร์  จ านวน    ๕๒  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๙๐  ของแผนยุทธศาสตร์           
  
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) และท าเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี ๑ 

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมี
การด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๓  หน้า  ๓๗) 

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ

ส าหรับแผนพัฒนาสามปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน (รายละเอียดดู
ส่วนท่ี  ๔  หน้า  ๕๑) 

 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ได้  ๔  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนท่ี ๓  
หน้า ๓๙) 
 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐)   



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๗๐ ~ 
 

 

(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (รายละเอียดดูส่วนท่ี ๔  หน้า ๔๙)  โดย
สรุปได้ดังนี้               

  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี        จ านวน   ๒๒๑  โครงการ 
  โครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ ๖๐  จ านวน   ๑๙๒  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๘๘  ของแผนพัฒนาสามปี 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕ : การด าเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓๙)     

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปี ๒๕๖๐  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๕  หน้า  ๕๓)   

  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี   จ านวน   ๓๐๓  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้       จ านวน   ๕๑  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๓๕  ของแผนพัฒนาสามปี 

 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนนิโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  
คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๓  หน้า  ๔๐)  
   
๔.  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่ง
ช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๓๙  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น 
๑๗.๑๕   

 ๔.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๗  :  ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากประชาชนร้อยละ  ๘๕.๓๙  มีความพึงพอใจมาก (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๓  หน้า  ๔๐)   
 ๔.๒  ตัวบ่งชี้ที่  ๘  :  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา ได้  ๕  คะแนนเต็ม  เนื่องจาก
ประชาชนร้อยละ  ๗๗.๔๒  มีความพึงพอใจมาก (รายละเอียดดูส่วนท่ี  ๓  หน้า  ๔๑)   
๕.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔.๑  ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดมี  จ านวน  ๒๒  รายการ 

๔.๒  เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
 ๔.๓  เป็นครุภัณฑ์ท่ีสามารถจะด าเนินจ าหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  

๔.๕  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
๔.๖  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  

๖.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๖.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่
ใกล้พื้นท่ี  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจาก
หน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกใน



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๗๑ ~ 
 

 

การติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวยังไม่สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมี
รถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 

๖.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความ

พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึด
ม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มี
จุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  
ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล
ตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  
เนื่องจากต้องสูบน้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ไม่มีโรงงาน
โรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น 
๘.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน   

ตามท่ีคณะกรรมการได้ให้อนุกรรมการด าเนินการส ารวจข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามแบบกรอกข้อมูลส าหรับในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยได้ท าการแยก
สรุปออกเป็นแต่ละส านัก/กอง  ดังนี้  
 

แบบกรอกข้อมูล 
ส าหรับในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

หัวหน้าส่วนราชการของส านัก/กอง 
 

๑.  ชื่อ-สกุล  :  ส.ต.ท สมโภชน์ จันททร์ดอน  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      
๒.  ชื่อ-สกุล  :  นายอ านวย นาครนิทร์  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ปัญหา-อุปสรรค   
   -  ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 

 
ส านักปลัด 

 
๑.  ชื่อ-สกุล  :  นางวันทยา ตาทอง   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

  ปัญหา-อุปสรรค   
   -  ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 

๒.  ชื่อ-สกุล  :  นางสาวจริยา ขุนโอษฐ์  ต าแหน่ง   นิติกรช านาญการ 
 ๑.๑  โครงการ  มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
    ปัญหา-อุปสรรค   



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๗๒ ~ 
 

 

-  งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร วิทยากร ท าให้
เนื้อหาในการอบรมไมค่รบถ้วน 
    ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น   

-  ควรตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้น   
๓.  ชื่อ-สกุล  :  นางสาวประภัทรสิริ แสนบุดดี  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การ 
 ๓.๑  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  ปัญหา-อุปสรรค   
   -  หัวหน้าส านัก/กอง  ไม่ด าเนินการยกร่างแผนพัฒนาด้วยตนเอง  ท าให้ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา  ซึ่งเป็นเหตุให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
-  เห็นควรให้หัวหน้าส านัก/กอง ได้ด าเนินการยกร่างแผนพัฒนาด้วยตนเอง 

เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคและวิธีการท่ีจะแก้ไขให้ถูกต้อง  เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดเอาไว้   

๓.๒  การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  ปัญหา-อุปสรรค   

-  หัวหน้าส านัก/กอง  ไม่ด าเนินการยกร่างแผนการด าเนินงานด้วยตนเอง  ท าให้
ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ซึ่งเป็นเหตุให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดเอาไว ้

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
-  เห็นควรหัวหน้าส านัก/กอง ได้ด าเนินการยกร่างแผนการด าเนินงานด้วยตนเอง 

เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคและวิธีการท่ีจะแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดเอาไว ้
 ๓.๓  การติดตามแผนพัฒนา 

  ปัญหา-อุปสรรค   
   -  แต่ล าส านัก/กอง ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ด าเนินการ
เอาไว้ในแผนพัฒนา  ท าให้ค่าร้อยละต่ าลงมาก     

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
-  เห็นควรผู้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาโครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้  

๔.  ชื่อ-สกุล :นายเธียรนนัท์ ตันติยศุภวงศ์   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
๕.  ชื่อ-สกุล :นายอานัต ศรีผดุง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
๖.  ชื่อ-สกุล : นายอภิรักษ์ รักวาด ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
         ปัญหา-อุปสรรค   
   -  ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๗๓ ~ 
 

 

กองคลัง 
 
๑.  ชื่อ-สกุล  :  นายอ านวน นาครินทร์  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล     
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒.  ชื่อ-สกุล  :  นางสาวผกามาศ สนุทองเบ้า  ต าแหน่ง นักวชิาการคลังปฏบิัติการ 
๓.  ชื่อ-สกุล  :  นางล าดวล โตหนึ่ง  ต าแหน่ง   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
๔.  ชื่อ-สกุล  :  นางสาววรรณภา ชวนรัมย์  ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๕.  ชื่อ-สกุล  :  นายไชยา ศรีพนม ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
         ปัญหา-อุปสรรค   
   -  ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 

 
กองช่าง 

 
๑.  ชื่อ-สกุล  :  นายสุพจน์ ขีรัมย์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองชา่ง 
 ๑.๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนหน้าบ้านผู้ใหญ่ถึงบ้านนารี ชูชาติ   
    ปัญหา-อุปสรรค   

-  งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 

-  ไม่มีข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
 ๑.๒  โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี ๓,๘,๙ 
    ปัญหา-อุปสรรค   

-  งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 

-  ไม่มีข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
๒.  ชื่อ-สกุล  :  นายกิตติพงษ์ ตาชูชาติ  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน      
๓.  ชื่อ-สกุล  :  นายอิทธิพล จันทร์เจริญ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
         ปัญหา-อุปสรรค   
   -  ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 

กองการศึกษา 
๑.  ชื่อ-สกุล  :  นางธันยช์นก บุตรโต  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๑.๑  โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ปัญหาอุปสรรค   
     -  จัดในช่วงเดือนมีนาคมเป็นช่วงท่ีอากาศร้อนท าให้เป็นอุปสรรคในการแข่งขันกีฬา
ของเด็กเล็ก อีกอย่างเด็กเห็นผู้ปกครองแล้วไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการแข่งขัน 
     ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   -  ควรจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เพราะเป็นช่วงท่ีอากาศไม่ค่อยร้อน  
และควรจัดสถานท่ีให้ผู้ปกครองอยู่ต่างหาก  เด็กจะได้ให้ความร่วมมือมากกว่านี้และควรฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ 
 ๑.๒  โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๗๔ ~ 
 

 

     ปัญหาอุปสรรค 
   -  เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมค่อยข้างน้อย และไม่กล้าแสดงออกเมื่อเห็นหน้า
ผู้ปกครองและพนักงานบางส่วนไม่เข้าใจค าส่ังในหน้าท่ีท่ีตัวเองต้องกระท าในกิจกรรมนั้นๆ 
     ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   -  ควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและให้เด็กได้แสดงออกให้มากกว่านี้ 
 ๑.๓  โครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็กของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
     ปัญหาอุปสรรค 
   -  เด็กเมื่ออยู่กับผู้ปกครองไม่กล้าแสดงออก และเมื่อเห็นผู้ปกครองยิ่งท าให้งอแง 
     ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   -  ควรแยกเด็กกับผู้ปกครองอยู่คนละส่วนกัน และผู้ดูแลเด็กควรมีเวลาในการ
ฝึกซ้อมกิจกรรมให้มากกว่านี้ 
 ๑.๔  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน    

  ปัญหาอุปสรรค 
   -  ผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการเท่าท่ีควร 
  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   -  ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการ และเชิญชวน
ให้เข้าร่วมกิจกรรมให้มากกว่านี้ 
 ๑.๕  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
    ปัญหาอุปสรรค 
   -  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับโครงการเท่าไหร่ เข้าร่วมกิจกรรมน้อยพนักงาน
บางส่วนไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีว่าตัวเองต้องอะไรในกิจกรรมดังกล่าว 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   -  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของกิจกรรมให้มากกว่านี้ และ
ให้พนักงานรู้บทบาทหน้าท่ีของตัวเองในการเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 
 ๑.๖  โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ 
    ปัญหาอุปสรรค   
   -  กลุ่มท่ีเข้าร่วมเป็นนักกีฬาส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ท าให้เป็น
อุปสรรคในเร่ืองการเบิกจ่าย 
    ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   -  ควรเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกคน เพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในเร่ืองการเบิกจ่าย 
 ๑.๗  โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
    ปัญหาอุปสรรค 
   -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุการเดินทางล าบาก ท าให้มีผู้มาร่วม
กิจกรรมค่อยข้างน้อย มีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเพราะการปฏิบัติกับแนวทางขัดกัน 
    ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   -  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 ๑.๘  โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานสมโภชและประเพณีถวายเทียนพรรษา 
    ปัญหาอุปสรรค 
   -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อยข้างน้อย 
    ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   -  ควรมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของกิจกรรมให้มากกว่านี้ 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๗๕ ~ 
 

 

 ๑.๙  โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 
    ปัญหาอุปสรรค 
   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วงเริ่มงานค่อนข้างน้อย 
    ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   -  เวลาเร่ิมงาน อยู่ในระหว่างเวลาท่ีประชาชนยังประกอบภารกิจส่วนตัว 
  ๑.๑๑  อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 

  ปัญหาอุปสรรค 
   -  ควรมีการแจ้งล่วงหน้าและมีเวลาให้ด าเนินการด้านเอกสารในการรับเงินอุดหนุน 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   -  ควรมกีารเตรียมการล่วงหน้าในการขอรับเงิน และให้รายงานผลการด าเนินการ
ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันและให้เสนอโครงการกับฝ่ายแผน
ในการบรรจุไว้ในแผน 
 ๑.๑๒  อุดหนุนโครงการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 

  ปัญหาอุปสรรค 
   -  ควรมีการแจ้งล่วงหน้าและมีเวลาให้ด าเนินการด้านเอกสารในการรับเงินอุดหนุน 
     ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   - ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าในการขอรับเงิน และให้รายงานผลการด าเนินการ
ให้เทศบาลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันและให้เสนอโครงการกับฝ่ายแผนในการบรรจุไว้ในแผน 
 ๑.๑๓  อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)โรงเรียน
ภายในชมุชนต าบลหินโคน 
    ปัญหาอุปสรรค 
   - การรายงานยอดเด็กไม่นิ่ง มีการรับสมัครเด็กหลังจากท่ีคีย์ระบบ SIS และ 
CCIS แล้ว 
    ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   - ควรตรวจสอบยอดเด็กให้เป็นปัจจุบันและให้รายงานผลการด าเนินการให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคนเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันและให้เสนอโครงการกับฝ่ายแผนในการบรรจุ
ไว้ในแผน 
 ๑.๑๔  อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาย
ชุมชนต าบลหินโคน 
    ปัญหาอุปสรรค 
   การรายงานยอดเด็กไม่นิ่ง  
    ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   - ควรตรวจสอบยอดเด็กให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑.๑๕  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศดพ..บ้านโคก
สะอาด 
    ปัญหาอุปสรรค 
   - ปัญหาการเบิกจ่าย เนื่องจากในกองการศึกษาขาดบุคลากรต้องขอความ
อนุเคราะห์กรรมการจาก ส านัก/กอง อื่น 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
   -  บุคลากรในหน่วยงาน ส านัก/กอง ควรเปิดใจกว้างในการช่วยเหลือในหน่วยงาน
เดียวกัน 
๒.  ชื่อ-สกุล  :  นางสเุนตร หนองหว้า   ต าแหน่ง   ครู 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๗๖ ~ 
 

 

๓.  ชื่อ-สกุล  :  นางนิ่มนวล บุญมาก   ต าแหน่ง   ครู 
         ปัญหา-อุปสรรค   
   -  ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
 

๑.   ชื่อ – สกุล : นายอ านวย นาครนิทร์    ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรักษา 
ราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 ๑.๑  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  “โครงการฉีดวัคซีนยาคุมก าเนิดสุนขัและแมวพร้อม
อุปกรณ์” 

  ปัญหา-อุปสรรค  
-  โครงการท่ีตั้งในส่วนของค าบรรยายโครงการ  ไม่สอดคล้องกับโครงการจ าต้อง

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ตามหนังสือสั่งการปัจจุบัน 
  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น  

-  ต้องเปลี่ยนแปลงตามหนังสือส่ังการ 
 ๑.๒  โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 
    ปัญหา-อุปสรรค  
   -   อยู่ท่ีชาวบ้านจะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น  
-  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน เข้าร่วมโครงการ 

 ๑.๓  โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า 
  ปัญหา-อุปสรรค  

-  บางช่วงตรงกับหน้าฝนและแรงานไม่ว่างตามโครงการหรืออยู่ในช่วงท าไร่ ท านา 
  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น  

-  วางแผนและก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานโครงการให้ไม่ตรงกับช่วงที่มีฝนตก 
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบเพื่อเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 
 ๑.๔  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
    ปัญหา-อุปสรรค  

-  การแพร่ระบาดของโรครวดเร็ว  และต้องช่วยกันก าจัดลุกน้ ายุงลาย 
  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น  

-  ประสาน อสม./โรงพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอ/จังหวัด ร่วมแก้ไขป้องกัน 
-  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังลูกหลานไม่ให้ยุงกัดและหมั่นตรวจหาลูกน้ า

ยุงลาย  และก าจัด 
 
๑.  ชื่อ – สกุล :  นางวรัญญา เนินกลาง  ต าแหน่ง ผ ู้ช ่ว ย เ จ ้า พ น ัก ง า น ส า ธ า ร ณ ส ุข  

  ปัญหา-อุปสรรค   
   -  ไม่มีปัญหา-อุปสรรค 

  ข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ/เสนอความคิดเห็น 

๙.  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หินโคน 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๗๗ ~ 
 

 

 จากท่ีคณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ปัญหาท่ีจะต้องเร่งแก้ไข  โดย
ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มีดังนี้   

๙.๑  งานบริการประชาชน  
ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
(๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีท่ีกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
(๔)  ช่วงเดือนมีนาคมมักจะเกิดพายุฤดูร้อนท าให้บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูก

สร้างในพื้นท่ี ได้รับความเสียหาย 
อุปสรรค 
(๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องสูบน้ าจากแม่น้ ามาศท่ีอยู่ห่างจากสระกักเก็บน้ า   
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ า   
(๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ าได้ 
(๔)  บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างทรุดโทรม เก่าไม่สามารถต้านทานพายุท่ี

เกิดขึ้นได้ 
(๕)  ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีฐานะยากจนไม่มีงบประมาณในการปลูกบ้าน ซ่อมแซมท่ีอยู่

อาศัยให้คงทนถาวรได ้   

 ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
(๓)  ควรจัดให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่มีท่ีอยู่อาศัยคงทนถาวรเพิ่ม

มากขึ้น 
๙.๒  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

  ปัญหา 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ  

๙๒.๑๖  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาสามปี   
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติไดถ้ึงร้อยละ ๙๐  ของแผนพัฒนาสามปี 
๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ 
  อุปสรรค 

๑)  ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ  
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีงบประมาณท่ีจ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

       ๑)  เห็นควรองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นไปแก้ไขให้บรรลุเป้าหมาย   
๒)  เห็นควรให้หัวหน้าส านัก/กอง ให้ความส าคัญกับการวางแผนให้มากขึ้น และด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมรวมท้ังเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามท่ีก าหนดเอาไว้แผนพัฒนาและแผนการ
ด าเนินงานให้มากกว่าร้อยละ ๙๐  ขึ้นไป  เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   
  ๓)  เห็นควรทุกส านัก/กอง  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  รวมท้ังหนังสือสั่ง



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๗๘ ~ 
 

 

การท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 
   

 
  
 

 
 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๗๙ ~ 
 

 

7. โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ด าเนินการ  (จ านวน  ๒๐  โครงการ) 
ตามท่ีคณะกรรมการได้ให้อนุกรรมการด าเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการและครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของแต่ละส านัก/กอง  

ตามแบบรายงานโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์พร้อมระบุเหตุผลท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวนโครงการพัฒนาท่ีไม่ได้ 
ด าเนินการ  ๒๐  โครงการ และครุภัณฑ์ไม่ได้จัดหา  จ านวน  -  รายการ  รวมท้ังสิ้น  ๒๐  รายละเอียดตามแบบรายงานฯ ดังนี้ 

 
แบบรายงานโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ผู้รายงาน    นายทวี เสกรัมย์   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับที่ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 60 
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนนิโครงการได้ (ระบ)ุ 

1 โครงการรับรองและพิธีการ 20,000 ด าเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
2 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและการจัดท าแผนชุมชน 32,000 ระเบียบในการจัดท าแผนมาใหม่ 
3 โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 200,000 ไม่ได้ท า คสช. ยังไม่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
4 โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10,000 ด าเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
5 โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 10,000 ด าเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
      (ลงชื่อ)                  ผู้รายงาน 
              (นายทวี เสกรัมย์) 
   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
           
 
 
 
 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๘๐ ~ 
 

 

 
แบบรายงานโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

กองคลัง 
 

ผู้รายงาน    นายอ านวย นาครินทร์ รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รกัษาราชการแทน    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ล าดับที่ โครงการพัฒนา งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 60 
เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนนิโครงการได้ (ระบ)ุ 

1 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 ลงโปรแกรมไม่ได้ เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      (ลงชื่อ)                        ผู้รายงาน 
               (นายอ านวย นาครินทร์) 
  รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๘๑ ~ 
 

 

แบบรายงานโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ด าเนินการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
กองการศึกษา 

 
ผู้รายงาน   นางธันย์ชนก บุตรโต   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองศึกษา   

ล าดับที่ โครงการพัฒนา งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 60 

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนนิโครงการได้ (ระบ)ุ 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หินโคนคัพ” 150,000 เป็นช่วงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 เสด็จสวรรคต  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนไม่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม  

2 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 20,000 ด าเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3 อุดหนุนที่ท าการปกครองโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

บุรีรัมย์ 
5,000 ท่ีท าการปกครองไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     (ลงชื่อ)                          ผู้รายงาน 
                (นางธันย์ชนก บุตรโต) 
                ผู้อ านวยการการศึกษา 

 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๘๒ ~ 
 

 

 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๖๙ ~ 
 

 

 



    รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (รอบตุลาคม  ๒๕๖๐) 

 

~ ๗๙ ~ 
 

                                

ส่วนที่  ๙ 
 
 
 
  

ประมวลภาพผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  พประมวลภาพผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  พ..ศศ. . ๒๕๖๐๒๕๖๐  
((รอบเดือนรอบเดือนตุลาคม ตุลาคม ๒๕๖๐๒๕๖๐))  

 


