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ค าน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 29,ข้อ 30 
 ข้อ 29(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลา่ว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 ประกอบกับหนังสือท่ี มท 0810.3/ว6732 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ จึงได้ก าหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีเพื่อใหส้ามารถน าผลการประเมินมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลีย่นเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้
เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
 1.เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไวโ้ดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและ
สัมฤทธ์ิผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ 
 2.เพื่อทราบปญัหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 3.เพื่อต้องการทราบผลสมัฤทธ์ิโดยรวมของการปฏิบตัิตามแผนการด าเนินงานท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดท าแผนด าเนินงานในระยะต่อไป 
 ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 
------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลหนองหงส์ 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ



 

ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลหนองหงส์หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3)รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี”  
 
 



 

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “(5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกรอบแนวทาง 
วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม



 

แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต าบลหนองหงส์ เป็น
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้า
ในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561-2565)  
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลหนองหงส์ 
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



 

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้
ก าหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และแผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยติดตามผลการด าเงินงานในระดับ
โครงการรวบรวมเป็นระดับแผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร พร้อมก าหนดกรอบระยะเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจ
รวมถึงอ าเภอทุ่งสงและจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
 
 



 

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหนองหงส์/องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จะมีการบันทึก
การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ



 

ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่า
เปูาหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ในอนาคต 
ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) และการด าเนินการตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561-2565) และการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมาย
อย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหนองหงส์/องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์ 

ž   
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งสง และแผน
ชุมชนต าบลหนองหงส์ 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 
    1.1.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีความมุ่งม่ันในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต าบลน่าอยู่ 
ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
     2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     3. ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
     4. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีและได้มาตรฐาน 
     5. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ 
     6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์
การ 
พัฒนาของ
จังหวัด 
 

1ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดั
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจร และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบน
พื้นฐาน
ธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
ชุมชนและ
สังคมให้น่า
อยู่ เข้มแข็ง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.ยุทธศาสตร์
การรักษาความ
มั่นคงและ
ความสงบ
เรียบร้อย 

6.ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์
การ 
พัฒนาในเขต 
อปท. 
 

1.ยุทธศาสตร์
การ พัฒนา
เศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน เอกลักษณ์
ของพ้ืนที่ 
 
 

3.ยุทธศาสตร์
การ 
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต 
 

4.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

5.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์
การ 
พัฒนาของ 
อปท. 
 

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 
 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 
 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 
 

 
   1.1.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
                          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
      1.2.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  (เฉพาะปี พ.ศ. 2563)  

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

11 1,470,000 3 255,211 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

42 25,043,646 5 239,613 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

44 7,376,320 3 387,999 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 114 120,037,973.30 34 13,614,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 1,420,000 1 66,916 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร 64 50,215,951.30 3 109,000 
รวม 282 205,563,890.60 49 14,673,339 

 
     1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงสร้างต่างๆ ประสบความส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งใน
พ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการร่วมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น........3.........โครงการ  ได้แก่ 
 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชนในชุมชน 

50,000 33,650   / ข้อ 
บัญญัติ 

2. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 114,785   /  



 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

3. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการฯ/ผู้น าเกษตร 

50,000 106,776   / ข้อ 
บัญญัติ 

4. โครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าสตรีและผู้ดูแลคน
พิการ 

50,000 - /    

5. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

50,000 - /    

 
     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
     การส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคมสร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนให้ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งการณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันโรคต่างๆ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ โดยด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น  ....5....  โครงการ ได้แก่ 
 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างไฟกระพริบโซลาเซลล์และ
กระจกโค้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

48,000 47,600   / ข้อ 
บัญญัติ 

2. โครงการตามมาตรการปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ทางถนน 

30,000 1,630   /  

3. โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล 

30,000 27,100   /  

4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

100,000 137,600   /  

5. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 50,000 25,683   /  
6. โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด 50,000 - /    
7. โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 50,000 - /    
8. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์ 300,000 - /    
9. โครงการส่งเสริมการกีฬาเยาวชนหนองหงส์ 50,000 - /    
10. โครงการวัยทีน วัยใส ใสใ่จเรื่องเพศในเด็กและ
เยาวชน 

20,000 - /    



 

 
 
 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

11. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนท้องก่อนวัยอันควร 

50,000 - /   ข้อ 
บัญญัติ 

12. โครงการซักซ้อมมาตรการปูองกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 

20,000 - /    

13. โครงการซักซ้อมมาตรการปูองกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ อุบัติภัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

50,000 - /    

14. โครงการฝึกอบรม อปพร. 100,000 - /    
15. โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและปูองกันยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

61,000 - /    

 
       3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหงส์ ส่งเสริม
สนับสนุนวัฒนธรรมพื้นบ้าน การท านุบ ารุงศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ โดยด าเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น  .....3......   โครงการ  ได้แก่ 
 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

1. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันส าคัญ
ของชาติ 

50,000 49,300   / ข้อ 
บัญญัติ 

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 190,789   /  
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล 

100,000 147,910   /  

4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 50,000 - /    
5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 - /    
6. โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาปุา 

200,000 - /    



 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

7. โครงการปรับปรุงห้องน้ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเกิดผล 

100,000 - /   ข้อ 
บัญญัติ 

8. โครงการก่อสร้างห้องน้ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ควนไม้แดง 

260,000 - /    

9. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

490,000 - /    

10. โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 100,000 - /    
11. โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 60,000 - /    
12. โครงการท าบุญวันพระและวันส าคัญทางศาสนา 20,000 - /    
13. โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000 - /    
14. โครงการวันผู้สูงอายุ 60,000 - /    
 
     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     เป็นการพัฒนาการก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาการปรับปรุงพ้ืนที่ และการก่อสร้าง ปรับปรุง ให้มีมาตรฐาน  มีความสะดวก ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองหงส์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการข้ันพ้ืนฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น  ......34........  โครงการ ได้แก่ 
 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
ขึงหนัง หมู่ที่ 13 

499,400 471,700   / ข้อ 
บัญญัติ 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
หม้าย-นบเพิง หมู่ที่ 2 

481,400 454,100   /  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายสมชัย คงมีศรี หมู่ที่ 1 

481,400 454,100   /  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยาง
หุน หมู่ที่ 8 

498,600 467,300   /  

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายตรงข้ามศูนย์สะพาน หมู่ที่ 7 

471,000 432,600   /  



 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

6. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายข้างศูนย์พลังงาน-นาเกิด หมู่ที่ 5 

496,200 442,100   / ข้อ 
บัญญัติ 

7. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายนาเกาะและ
ว่างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 14 

497,000 497,000   /  

8. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาใหญ่ 
หมู่ที่ 12 

181,800 181,000   /  

9. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายวงแหวน หมู่ที่ 10 

498,700 443,300   /  

10. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายฟอง  รัตนกระจ่าง 
หมู่ที่ 11 

468,900 424,500   /  

11. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายพรุเจ หมู่ที่ 3 

480,700 456,800   /  

12. โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรถนนหินคลุก สาย
ทุ่งปุอง หมู่ที่ 9 

484,100 484,100   /  

13. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายนา
ปุา ซอย 8-โรงอิฐ หมู่ที่ 4 

472,000 468,400   /  

14. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือ-ถนนทุ่งสงนาบอน หมู่ที่ 6 

610,700 610,700   /  

15. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก จ านวน 
9 สาย หมู่ที่ 3,12,14 ต าบลหนองหงส์ 
-1. ถนนหินคลุกสายข้างพรุเจ หมู่ที่ 3 
-2. ถนนหินคลุกสายล าประใต้ หมู่ที่ 3 
-3. ถนนหินคลุกสายบ้านพ่อตาจ านงค์  หมู่ที่ 3 
-4. ถนนหินคลุกสายบ้านนายวิโรจน์  หมู่ที่ 3 
-5. ถนนหินคลุกสายล าประเหนือ หมู่ที่ 3 
-6. ถนนหินคลุกสายคลองโก ถนนล าประเหนือ หมู่ที่ 
3 
-7. ถนนหินคลุกสายคลองโก ถนนหนองเหรียง- คลอง
จัง หมู่ที่ 3 
-8. ถนนหินคลุกสายเศรษฐกิจบ้านนาใหญ่ – ถนน
รถไฟ หมู่ที่ 12 
 

- 198,200   /  



 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

-9. ถนนหินคลุกสายบ้านนายวิชัย  พรหมศร  หมู่ที่ 
14 

      

16. โครงการถมดินยกระดับคันคลองวังหีบ  หมู่ที่ 1 495,700 495,700   / จ่ายขาด
เงินสะสม 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าโรงแรมรัตนมณี รีสอร์ท หมู่ที่ 2 

206,400 206,400   /  

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านนายวิโรจน์ – ล าปะเหนือ หมู่ที่ 3 

493,300 493,300   /  

19. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยใช้วัสดุหินคลุก สายหน้าโรงเรียนนาปุา หมู่ที่ 4 

281,300 281,000   /  

20. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านนาปุา หมู่ที่ 4 499,200 499,200   /  
21. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างศูนย์พลังงาน –นาเกิด หมู่ที่ 
5 

492,200 485,900   /  

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลังหมู่บ้านสหมิตร – โรงประชุม หมู่ที่ 6 

481,400 481,400   /  

23. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายซอยค าแหง หมู่ที่ 8 

350,400 342,000   /  

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน้าห้องแถวนางเอมอร หมู่ที่ 9 

278,500 278,500   /  

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางสีเงิน – บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 

402,700 381,000   /  

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางวรรณา  รัตนกระจ่าง หมู่ที่ 10 

157,500 157,500   /  

27. โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้าน
นางละออ  รัตนบุรี หมู่ที่ 11 ต าบลหนองหงส์ 

204,100 204,100   /  

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลังบ้านนายฟอง  รัตนกระจ่าง หมู่ที่ 11 

437,700 437,700   /  

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายวิชัย  ร่มเย็น  หมู่ที่ 13 

499,800 463,500   /  

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านนายสวาท  มณีฉาย  หมู่ที่ 14 

172,200 170,900   / จ่ายขาด
เงินสะสม 

 



 

 
 
 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายจาม ทองเลี่ยมนาค – บ้านนายสมชัย  คงมี
ศรี หมู่ที่ 1 

481,400 481,400   / จ่ายขาด
เงินสะสม 

32.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลทุ่งสง หมู่ที่ 7 

1,087,400 - /    

33. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 199,000 - /    
34. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนาเกาะ    
หมู่ที่ 14 

495,800 483,600   /  

35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลังวังกุ้ง หมู่ที่ 8 

484,300 484,300   /  

36. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่เจริญ หมู่ที่ 5 

493,000 - /    

37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายขาว  สุชาติพงศ์ หมู่ที่ 7 

488,600 - /    

38. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปุาเชโค หมู่ที่ 4 

493,000 - /    

39. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่สุชาติ หมู่ที่ 8 

459,800 - /    

40. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวงแหวน หมู่ที่ 10 

434,500 - /    

41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายวิชัย ร่มเย็น  หมู่ที่ 13 

497,700 - /    

42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านผู้ใหญ่ปิยะ แก้วคุ้มภัย หมู่ที่ 9 

494,500 - /    

43. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 391,500 - /    
44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
นาลุ่ม –หนองปรือ หมู่ที่ 1 

495,500 - /    

45.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   หมู่
บ้านสหมิตร หมู่ที่ 6 

540,000 - /    

 



 

 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

46. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก จ านวน 13 สาย หมู่ที่ 
5,7,8,10,13 
-1. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านนาย
ประภาศ-บ้านนายวิชิต  
หมู่ที่ 8 
-2. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายสนามไดร์
กอร์ฟ หมู่ที่ 8 
-3. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายหนองแส้น 
หมู่ที่ 8 
-4. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านนายแสวง  
หมู่ที่ 8 
-5. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านนายชอบ  
สุดถนอม หมู่ที่ 10 
-6. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายเกาะยูง  หมู่ที่ 
10,13 
-7. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทุ่งขึงหนัง หมู่
ที่ 10,13 
-8. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านนางจารึก 
แซ่อ้ัน หมู่ที่ 13 
-9. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านนางแคล้ว  
ภักดีสุวรรณ หมู่ที่ 13 
-10. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้าน ผญ.
กันตพงค์  แก้วจิตงาม  หมู่ที่ 13 
-11. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านนาย
วิชัย  ร่มเย็น หมู่ที่ 13 
-12. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายบ้านนาง
วรรณี  ช่าวไร่ หมู่ที่ 5 
-13. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนสายข้างพัฒนา
ชุมชน หมู่ที่ 7 

- 301,300   / รายจ่าย
ค้างจ่าย 

     
 
 



 

    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป็นการพัฒนา สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สมบูรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการ
ขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น  ......1......  โครงการ  ได้แก่ 
 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

1. โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 200,000 66,916   / ข้อบัญญั
ติ 

2.โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะครบวงจรและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์ 

300,000 - /    

 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    เป็นการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาปรับปรุงแหล่งรายได้และ
ระบบการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งการจัดหาที่ดินก่อสร้างส านักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้
เพียงพอ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น  ...3......    โครงการ ได้แก่ 
 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

1. โครงการองค์กรโปร่งใสห่างไกลการทุจริต 50,000 39,000   / ข้อบัญญั
ติ 

2. โครงการ อบต.พบประชาชน 30,000 55,600   /  
3. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 60,000 14,400   /  
4. โครงการ Office Cleaning Day ต าบลหนองหงส์ 10,000 - /    
5. โครงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ 

700,000 - /    

 



 

 

โครงการ 
งบประมาณ

ตามข้อ 
บัญญัติ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

การด าเนินการ 

หมาย 
เหตุ 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

แล้ว
เสร็จ 

6. โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ 50,000 - /   ข้อบัญญั
ติ 

7. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

300,000 - /    

8. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและ
สิทธิประโยชน์ 

50,000 - /    

9. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ขั้นการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม ต าบลหนองหงส์ 

650,000 - /    

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

1. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจาก การติดตามและประเมินผลเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ เปูาหมาย จึงต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรว่าอยู่ในระดับใด
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ การ
วางแผน (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามและประเมินผล (Monitor and 
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวีการและขั้นตอน
ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12(3) และข้อ 13(5) ก าหนดว่า 
 1. ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย อย่างน้อยปี ละครั้งภายใน
เดินธันวาคมของทุกปี 
 2.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดินธันวาคมของทุกปี และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว2931 ลงวันที่  15  
พฤษภาคม  2562 เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล โดยด าเนินการดังนี้ 
 1.ส่งแบบประเมินผลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ ก าหนด ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการประเมินโครงการ เสนอผ่าน
ผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอน และจัดส่งให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรวบรวมเป็นร่างรายงานผลติดตามฯ เสนอ
ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ในการพิจารณาข้อมูล 
 2.คณะกรรมการติดตามฯ ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ประชุมและเชิญหัวหน้าหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ซักถามข้อมูลตามแบบรายงานฯ ที่หน่วยงานส่งมา เพ่ือสอบถาม
รายละเอียด เปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน จาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานต่อไป 
 3.สรุปผลการประชุม เพ่ือพิจารณาผลการติดตามโครงการเชิงกระบวนการ 
 



 

2. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
(ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดให้ใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ 
จาก 
 
 1.ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 
Solving Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อง (1)-
(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 2.เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามท่ีก าหนดหรือไม ่
 3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators :KPIs) 
 5. ผลกระทบ (Impact) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.แบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5 กลยุทธ์ (5) 
     3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ไม่ควรน้อยกว่า 
ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง /การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟฟูา 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สิ้นค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด รวมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดะเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threats (อุปสรรค) 

(3)  

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 
 
 

 (10)  

 
 
 
 
 



 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3.3 
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

 (10)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 
เปูาประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิตโครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (5)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. แบบการติดตามประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
2.1 การสรุปสถานการณ์ การพิจารณา 10 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
2.5 โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
     1. ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     2. ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     3. เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 

     4. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5. เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) 

     6. โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     7. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     8. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     9. งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     10. มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     11. มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

     12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์ การพิจารณา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 

     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 
รวมคะแนน 100 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ไม่ควรน้อยกว่า 
ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.การสรุป
สถานณ์การ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 (10)  

2.การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1)การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเปูาหมาย
ไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้
ก าหนดไว้ 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

 (10)  

3.การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ 
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตาม
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ ((Qualitative)  

(10)  

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2)วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

(10)  

 
 
 



 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.โครงการ
พัฒนา 
5.1ความ
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ซื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60  
(5) 

 

5.2ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 (5)  

5.3เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถงึเปูาหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายได้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5)  

5.4โครงการ
มีความ
สอดคล้องกับ
แผน
ยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเทา่เทียมกันของสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
โดย (1)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
(3)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5)ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 
5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1)การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3)การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5)การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

 
 
 



 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.6โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1)เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสิ้นค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนหนึ่งสวนใดออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

 (5)  

5.8โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(5)  

5.9
งบประมาณมี
ความ
สอดคล้องกับ
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1)ความประหยัด (Economy) (2)ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)ความยุติธรรม 
(Equity) (5)ความโปร่งใส่ (Transparency) 

(5)  

 
 
 
 
 
 



 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.10มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคาท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

 (5)  

5.12ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องกับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2)วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3)ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวัดผลโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
 1.ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving 
Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) 
  (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(11) 
หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 2.เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่
 3.ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 4.ผลกระทบ (Impact) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

/  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11.การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  
15.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
16.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
17.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี 1 2561 ปีท่ี 1 2562 ปีท่ี 1 2563 ปีท่ี 1 2564 ปีท่ี 1 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ด้านเศรษฐกิจ
และการท่อง
เทียว 
 

8 1,230,000 9 1,330,000 11 1,470,000 13 1,620,000 12 1,580,000 

2.ด้านคณุภาพ
ชีวิตและสังคม 
 

17 5,790,000 25 17,630,000 42 25,043,646 36 26,049,496 38 27,554,496 

3.ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

17 4,134,000 28 5,292,320 44 7,376,320 48 7,920,320 48 7,920,320 

4.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

66 74,831,600 288 149,327,100 114 120,037,973.30 159 142,592,958.48 64 90,763,592 

5.ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1 30,000 2 50,000 7 1,420,000 6 520,000 6 520,000 

6.ด้านการเมือง 
การบริหาร 
 

54 16,464,400 4 460,425.82 64 50,215,951.3 49 8,652,000 26 1,383,800 

รวม 
 

163 102,480,000 356 174,098,845.82 282 205,563,890.60 311 187,354,774.48 194 129722,208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
ตามแผนฯ 2563 
(1) 

จ านวนโครงการ
ตามข้อบัญญัติ/จ่าย
ขาดเงินสะสม (2) 

จ านวนโครงการที่
ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว
เสร็จ/อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (3) 

ร้อยละโครงการที่
ด าเนินการฯ 
(3)/(1)*100 

1. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

11 3 - 27.27 

2.ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

42 5 - 11.90 

3.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

44 3 - 6.82 

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

114 34 - 29.82 

5.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

7 1 - 14.29 

6.ด้านการเมืองการบริหาร 
 

64 3 - 4.69 

รวม 282 49 - 17.38 
 
 สรุป 
  โครงการในข้อบัญญัติ   59 โครงการ 
  โครงการที่ได้ด าเนินการ   30 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ     50.81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านแสว 

/   1,381,000 1,225,000 

2.โครงการอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาปุา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ 

/   30,700 30,700 

3.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-
07 สายหน้าโรงประชุม หมู่ที่ 7  
หมู่1,7 บ้านนาไม้ดัก 

 /  9,185,000 6,596,046.53 

4.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-
04 ถนนสายทางเข้า
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง หมู่ที่ 7,9 
ต าบลหนองหงส์ 

 /  9,185,000 6,320,000 

 
 
3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  - 
3.5 ข้อเสนอแนะ 
  - 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพร่วม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  มียุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  ซึ่งมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ต าบลน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
  2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
  4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและได้มาตรฐาน 
  5. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
  6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ประจ าปี 2563  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  เป็นการพัฒนาอาชพีให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่มอีาชีพ เสริมสร้างรายไดใ้น
ครัวเรือน ในการลดภาระค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ และเกิดการออม พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 



 

   

โครงการ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน 33,650 
2. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 114,785 
3. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการฯ/ผู้น าเกษตร 106,776 
 
  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  เป็นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในสังคมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การพัฒนาสังคมให้ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการปูองกัน 
โดยมีรายละเอียดโครงการ 
 

โครงการ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 

1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างไฟกระพริบโซลาเซลล์และกระจกโค้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ 

47,600 

2. โครงการตามมาตรการปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 1,630 
3. โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 27,100 
4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 137,600 
5. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 25,683 
 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  เป็นการสร้างคนในสังคมได้รับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ เพ่ือเสริมสร้างโอกาสให้คน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม 
งานประเพณีตา่งๆ และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 

1. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันส าคัญของชาติ 49,300 
2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 190,789 
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล 147,910 
 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  เป็นการสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีมีมาตรฐาน  เช่น การก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร พร้อมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร โดยมีรายละเอียดโครงการ 
 

โครงการ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขึงหนัง หมู่ที่ 13 471,700 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหม้าย-นบเพิง หมู่ที่ 2 454,100 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชัย คงมีศรี หมู่ที่ 1 454,100 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางหุน หมู่ที่ 8 467,300 
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตรงข้ามศูนย์สะพาน หมู่
ที่ 7 

432,600 

6. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างศูนย์พลังงาน-นาเกิด หมู่ที่ 
5 

442,100 

7. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายนาเกาะและว่างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 14 497,000 
8. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 12 181,000 
9. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวงแหวน หมู่ที่ 10 443,300 
10. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายฟอง  
รัตนกระจ่าง หมู่ที่ 11 

424,500 

11. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรุเจ หมู่ที่ 3 456,800 
12. โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรถนนหินคลุก สายทุ่งปุอง หมู่ที่ 9 484,100 
13. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาปุา ซอย 8-โรงอิฐ หมู่ที่ 4 468,400 
14. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือ-ถนนทุ่งสง
นาบอน หมู่ที่ 6 

610,700 

15. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก จ านวน 9 สาย หมู่ที่ 3,12,14 ต าบลหนองหงส์ 198,200 



 

-1. ถนนหินคลุกสายข้างพรุเจ หมู่ที่ 3 
-2. ถนนหินคลุกสายล าประใต้ หมู่ที่ 3 
-3. ถนนหินคลุกสายบ้านพ่อตาจ านงค์  หมู่ที่ 3 
-4. ถนนหินคลุกสายบ้านนายวิโรจน์  หมู่ที่ 3 
-5. ถนนหินคลุกสายล าประเหนือ หมู่ที่ 3 
-6. ถนนหินคลุกสายคลองโก ถนนล าประเหนือ หมู่ที่ 3 
-7. ถนนหินคลุกสายคลองโก ถนนหนองเหรียง- คลองจัง หมู่ที่ 3 
-8. ถนนหินคลุกสายเศรษฐกิจบ้านนาใหญ่ – ถนนรถไฟ หมู่ที่ 12 
 
-9. ถนนหินคลุกสายบ้านนายวิชัย  พรหมศร  หมู่ที่ 14  
16. โครงการถมดินยกระดับคันคลองวังหีบ  หมู่ที่ 1 495,700 
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าโรงแรมรัตนมณี รีสอร์ท หมู่ที่ 2 206,400 
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายวิโรจน์ – ล าปะเหนือ หมู่ที่ 3 493,300 
19. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้วัสดุหินคลุก สายหน้าโรงเรียนนาปุา 
หมู่ที่ 4 

281,000 

20. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านนาปุา หมู่ที่ 4 499,200 
21. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างศูนย์พลังงาน –นา
เกิด หมู่ที่ 5 

485,900 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้านสหมิตร – โรงประชุม หมู่ที ่6 481,400 
23. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยค าแหง หมู่ที่ 8 342,000 
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าห้องแถวนางเอมอร หมู่ที่ 9 278,500 
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสีเงิน – บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 
10 

381,000 

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวรรณา  รัตนกระจ่าง หมู่ที่ 10 157,500 
27. โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางละออ  รัตนบุรี หมู่ที่ 11 ต าบลหนอง
หงส์ 

204,100 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านนายฟอง  รัตนกระจ่าง หมู่ที่ 11 437,700 
29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิชัย  ร่มเย็น  หมู่ที่ 13 463,500 
30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายสวาท  มณีฉาย  หมู่ที่ 14 170,900 
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจาม ทองเลี่ยมนาค – บ้านนายสม
ชัย  คงมีศรี หมู่ที่ 1 

481,400 

34. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนาเกาะ    หมู่ที่ 14 483,600 
35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวังกุ้ง หมู่ที่ 8 484,300 
 
 
 
 
 



 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป็นการพัฒนาสร้างจิตส านึกและความตระหนักในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการขยะ
มูลฝอย ในเขตพื้นท่ี โดยมีโครงการ 

โครงการ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 

1. โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 66,916 
 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  เป็นการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาปรับปรุงแหล่งราย ได้และ
ระบบการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งการจัดหาที่ดินก่อสร้างส านักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้
เพียงพอ โดยมีรายละเอียดโครงการ 

โครงการ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 

1. โครงการองค์กรโปร่งใสห่างไกลการทุจริต 39,000 

2. โครงการ อบต.พบประชาชน 55,600 
3. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 14,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. การวัดผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  การวัดผลเชิงปริมาณ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 (เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

11 1,470,000 3 255,211 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

42 25,043,646 5 239,613 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

44 7,376,320 3 387,999 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 114 120,037,973.30 34 13,614,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 1,420,000 1 66,916 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร 64 50,215,951.30 3 109,000 
รวม 282 205,563,890.60 49 14,673,339 

 
อภิปรายผลดังนี้ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปด าเนินการจริง โครงการที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น  จ านวน  282  โครงการ งบประมาณ 
205,563,890.60 บาท ได้น าไปจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน  91 โครง และโครงการ
ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  49  โครงการ งบประมาณ  14,673,339 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ 
1. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่าน

มาได้จัดท าแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน โดยได้จัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน แต่ไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ ท าให้ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติจึงสามารถด าเนินการได้ร้อยละ 17.38 

 2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 1. จ านวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีจ านวนมาก ซึ่งจากรายงาน
การติดตามฯ จะพบว่าในปี พ.ศ. 2563 มีโครงการทั้งหมด 282 โครงการ งบประมาณ จ านวน 
205,563,890.60 บาท แต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีไม่เพียงพอท าให้ไม่
สามารถด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ครบทุกโครงการ 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่างๆ เนื่องจากการพัฒนาจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนซึ่งงบประมาณยังมีไม่
เพียงพอต่อการพัฒนา 

 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากให้มีเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม และปลูกจิตส านึก
ให้ความรู้ในการรักสิ่งแวดล้อม 

 4. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม การด าเนินงานกิจกรรมของ สปสช. เน้นชุมชน หมู่บ้านในการด าเนิน
กิจกรรมให้มากกว่านี้  

 5. ด้านการศึกษา การด าเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม อยากให้มีการส่งเสริมภาค
ประชาชน เข้าร่วมด้วย เพราะถ้าคนมีคุณธรรม ปัญหาต่างๆ ในสังคมจะลดลง 

 6. ด้านการเมืองการบริหาร การให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น เป็นการลดปัญหาข้อขัดแย้งของคน
ในสังคม เกี่ยวกับเรื่องเขตแดน การทะเลาะวิวาท ฯลฯ 

 


