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ค าน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น          
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดให้การรายงานและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี” 
  
 ดังนั้น ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแนวทาง
และวิธีการติดตามที่ได้ก าหนดไว้ และได้น าเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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บทท่ี 1 
บทน า 

--------------------------------- 
 
1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1.1 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ที่ตั้งไว้ 
 1.2 เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด 
 1.3 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน ามาปรับปรุง
แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินโครงการได้ 
 
2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
ความส าคัญของการติดตาม 
 การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยการที่
ติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่ งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบตืดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(Cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 
ความส าคัญของการประเมินผล 
 การประเมินผล นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้เป็นผลเป็นอย่างไรน าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนั้นการประเมินผล
ยังถือเป้นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็น
ระบบมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
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3. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผล 
 3.1 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
  -เป็นการน าแผนงานหรืองานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปีไปด าเนินการให้เกิดผล โดย
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ 
 3.2 การติดตาม 
  -เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตาม
แผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดหรือไม่ 
 3.3 การประเมินผล 
  -เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ 
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บทท่ี 2 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 
--------------------------------- 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 คือ ภาพฝันที่อยากให้เกิด ภาพฝันที่มีฐานอยู่บนความเป็นจริง ไม่ใช่ความฝันที่เลื่อนลอยแบบไม่มี
ข้อมูล ฝันที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ เป็นภาพฝันที่เมื่อบอกออกไปมีพลังไปจี้ใจ ผู้ฟัง ผู้เกี่ยวข้องให้รู้สึกฮึกเหิม มีแรง
กระตุ้น มีก าลังใจ เป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากร่วมมือร่วมท าความฝันนั้นให้เป็นจริง 
 วิสัยทัศน์ที่เกิดจากความสามารถในการมองการณ์ไกล มองกว้าง มองลึก มองทะลุข้อจ ากัดของพ้ืนที่
และเวลา มองเห็นอะไรที่คนธรรมดาอาจมองไม่เห็น คนมีข้อมูล มีความรู้ มีปัญญา สามารถมองเช่นนี้ได้ ซึ่ง
วิสัยทัศน์ที่ได้จากคนที่คิดเป็น คิดเป็นเพราะมีหลักคิดที่ดี มีปัญญาที่แหลมคม ปัญญาที่หมายถึง หลักการที่
ถูกต้องดีงาม เป็นอะไรที่พัฒนาได้ เรียนรู้ได้ส าหรับคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 จุดมุง่หมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคต คือ 

“หาดนางแก้วน่าอยู่ บึงสมบูรณ์ถิ่นมัจฉา ชาวประชาเข้มแข็ง มีพร้อมประเพณี คนดีถิ่นชายน้ า” 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านคนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 5. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 
เป้าประสงค์ (Purpose) 
 “เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวและชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น” 
 1. เพ่ือพัฒนาต าบลให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย 
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ รายได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและบ ารุงศาสนา 
5. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 2  พัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว (พ.ศ.2560-2562) 

 
ยุทธศาสตร์   
จังหวัดปราจีนบุร ี
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ อปท. 
จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
หาดนางแก้ว 
 
 
 
 
 
เป้าหมายการพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบล 
หาดนางแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม
และชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรม
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ดา้นสิง่แวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพฒันาคน
และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาต าบลให้มี
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย 

เพื่อส่งเสริมการสรา้ง
อาชีพ รายได้ ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ด้านการศึกษา การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
บ ารุงศาสนา 

เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดี ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของอุตสาหกรรม 
สีเขียวรองรับ AEC และตลาดโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทนุทาง
สังคม และความมั่นคงสู่สังคม
เป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และสุขภาพ 

 



5 
ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
--------------------------------- 

 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีความจ าเป็นต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอกบินทร์บุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  องค์การบริหารส่วนต าบล
หาดนางแก้ว          จึงก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2559-2563) 
 วิสัยทัศน์จังหวัด ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูอุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  1. เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข 
  2. ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมสีเขียว รองรับ AEC 
และตลาดโลก 
  3. พัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ 
 ค่านิยม : บริหารงานแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน” 
 พันธกิจจังหวัด (MISSION) 
   1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการ
อ านวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน 
  2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพ่ึงตนเองของประชาชน 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
 
ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี 
 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม129 ตอนที่ 104 ก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555) ได้ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัด
ปราจีนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
ชนบทในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ 
และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ          
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ 
 สีชมพู    -ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน 
 สีม่วง    -ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
 สีเม็ดมะปราง   -ให้เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า 
 สีเขียว    -ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว -ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
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สีเขียวอ่อน   -ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ 
     สิ่งแวดล้อม 
 สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว -ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
 สีน้ าตาลอ่อน   -ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม 
หมายเหตุ ** รายการประกอบแผนผังก าหนดใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2555 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมอืงและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
         1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
  2. พัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง เพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาคน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ 
  2. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
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3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการพัฒนาการเมืองและบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วให้ม ี

ประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. จัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนในด้านความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
ส่วนที่ 4 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
--------------------------------- 

 
 
ค าชี้แจง: แบบที่1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
ประเด็นการประเมิน มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17. มีการท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่    

แบบที่1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
มีการด าเนินครบทั้ง 19 ข้อ 
 
 
 
ค าชี้แจง: แบบที่2เป็นการประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา3 ปีโดยมีการก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานทุกๆ3 เดือนเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม–ธันวาคมหรือไตรมาสที่1 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 1. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม–ธันวาคม)  2.ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
 3. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน–มิถุนายน)  4. ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม–กันยายน) 
 
ส่วนที ่2 การด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2566-2564) 
 

 
 
 

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนโครงการทั้ง 4 ปี ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
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แบบที่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 5 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
--------------------------------- 

ปัญหาและอุปสรรค 
 -โครงการต่างๆโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุความชัดเจนของเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให้
ยากต่อการติดตามและประเมินผล 
 -ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับแผนด าเนินงาน 
 -การด าเนินงานตามโครงการบางจุดไม่ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ในโครงการ เนื่องมาจากขาดการส ารวจ
พ้ืนที่อย่างจริงจัง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดท าฐานข้อมูลในการพัฒนาในทุกๆด้านให้มีความทันสมัยและพร้อมที่จะน ามาวิเคราะห์
แผนงาน เช่น 
  -ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการท าประชาคม 
  -ข้อมูลพ้ืนฐานจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นท่ีจะสามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 
  -ข้อมูลพื้นฐานจากปัจจัยภาพนอก เช่น ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน 
  -ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จปฐ. เป็นต้น 
 2. ควรน านโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยก าหนด
เป็นประเด็นย่อยและเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ต าบล อย่างจริงจัง 
 3. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องระบุกิจกรรมที่ต้องท าอย่างในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจน และไม่ตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแต่ไม่มีกิจกรรมรองรับ 
ซ่ึงแสดงถึงการไม่มีแผนงานที่ชัดเจน 
 4. เมื่อด าเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการด าเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้ม
สะสมงาน เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจ
ทราบ 
 5. โครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการด าเนินงาน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น  เรื่องแหล่งน้ า การ
ป้องกันภัยต่างๆ เป็นต้น 
 6. ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย รายงานการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบที่
เหมาะสมและทั่วถึง 
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ค าชี้แจง 
 แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดระยะเวลาในการ
รายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
  2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  27  เมษายน  2561 
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561 
  3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) และ
แผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ 

 
 

รายละเอียดโครงการตามแผนด าเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.5 
บ้านเขาดิน สายบ้านโคกบุตาอ่วม ถึง 
บ้านแหลนหิน ถนนกว้า 4 ม. ยาว 270 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 1.080 ตร.ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ 
อบ ต .) พ ร้ อมป้ ายป ระชาสั ม พั น ธ์
โครงการ 

661,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

2 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกง สายต่อจากบ้านร
ประสิทธิ์  บุญเลิศ ถึงบ้านนายอบ แก้ว
การเกตุ ถนนกว้าง 4 ม. ย. 711.50 ม. 
ตามแบบที่ อบต.หาดนางแก้วก าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

632,600 ด าเนินการแล้ว 

 
 

แบบที่3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการตามแผนด าเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561 
 1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

3 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
หมู่ที่ 1  

ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
หมู่ที่ 1 สายจากวัดป่าหาดนางแก้ว ถึง
คลองปีรู โดยการเสริมดินพร้อมลูกรัง
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 328 ม. สูงเฉลี่ย 
0.80 ม. พร้อมบดทับพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
ม. ย. 1 ม. จ านวน 4 จุด ๆ ละ 8 ท่อน 
(ตามแบบ อบต.)  

383,700 อยู่ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

4 โครงการอุดหนุนไฟฟ้า อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขากบินทร์บุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้ งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ 
ต าบลหาดนางแก้ว จ านวน 112 ชุด 

1,516,912 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

5 โครงการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการรายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

500,000 ด าเนินการแล้ว 

6 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ า บ้าน
เพชรเอิม หมู่ที่ 1 และบ้านหาดกระจง 
หมู่ที่ 3 

300,000 
 
 
 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

7 
 

อุดหนุน อ.กบินทร์บุรี เพื่ อ จ่ าย เป็ น เงินอุ ดห นุ นที่ ท าก าร
ปกครอง อ าเภอกบินทร์บุรี ในโครงการ
ที่ เกี่ยวกับต่อสู้ เอาชนะยาเสพติด ปี 
2561 

50,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาคนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

หมายเหตุ 

8 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

เพื่อจัดซื้อทรายเคลือบสารเคมีในการ
ก าจัดยุงลาย จ านวน 10 ถัง และค่า
สารเคมี ในการพ่นป้องกันกากรแพร่
ระบาดของไข้เลือดออก จ านวน 20 
ลิตร 

80,000 ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 
จ านวน 1,400 โดส๊ และอุปกรณใ์นการ
ฉีด  

40,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

10 อุดหนุนให้กับ อสม. ประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่ 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานจ านวน 7 หมู่บ้าน เพื่อเพิม่
ศักยภาพด้านสาธารณสุขการแกไ้ข
ปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ 

52,500 ด าเนินการแล้ว 

11 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

อุดหนุนอ าเภอกบินทร์บุรี  50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

12 โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและ
ผู้น าชุมชน 

ศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานท่ี 500,000 ด าเนินการแล้ว 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ล าดับ 

ที ่
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

13 โครงการเฉลิมพระเกยีรต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระ
เกียรติ การด าเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เช่น โครงการปลูกป่า โครงการรักน้ า รัก
ป่า รักแผ่นดิน เป็นต้น 

50,000 ด าเนินการแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

14 แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพตดิ แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพตดิ 150,000 ด าเนินการแล้ว 
 

15 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 

ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้ารว่ม
แข่งขันกีฬารายการต่างๆ (หน่วย
ราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน) 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

16 วันเด็กแห่งชาต ิ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 

100,000 ด าเนินการแล้ว 

17 สืบสานประเพณีสงกราต์ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และวันผูสู้งอายุ
แห่งชาติ 

100,000 ด าเนินการแล้ว 

18 เงินอุดหนุน เพื่อจ่ายโครงการอุดหนุนให้กับ
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบรุี เพื่อใช้ใน
การจัดงานมาฆปูรมีจังหวัดปราจีนบุรี 

20,000 ด าเนินการแล้ว 

19 เงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนให้กับ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจนีบุรี
เพื่อใช้ในการจัดงานวันอนุรักษ์มรดก
ไทย เทิดไท้องคส์มเด็จพระเทพฯ เนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.
61  

5,000  

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

20 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
และนักเรียนช้ันอนุบาล 1- 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขตบริการ อบต.หาด
นางแก้ว 

642,000 ด าเนินการแล้ว 

21 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 ด าเนินการแล้ว 
 

22 โครงการอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ อบต.หาดนางแก้ว 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต ์ 100,000 ด าเนินการแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

23 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

180,000 ด าเนินการแล้ว 

24 การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของ อปท. อ.กบินทร์บุร ี

อุดหนุนอ าเภอกบินทร์บุรี 15,000 ด าเนินการแล้ว 

25 การพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ 
อพปร. อ าเภอ/ท้องถิ่น 

จัดอบรมอาสาป้องกันภัยพลเรือนและ
ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ 

100,000 ด าเนินการแล้ว 

26 จัดซื้อโตะ๊ท างาน ขนาด 60(ก)
x120 60(ก)x120(ย)x75(ส)
ซม.  

จ านวน 3 ตัว 16,500 ด าเนินการแล้ว 

27 จัดซื้อเก้าอีส านังกานเท้าแขน
(พลาสติก) ปรับขึ้นลงได้   

จ านวน 3 ตัว 7,500 ด าเนินการแล้ว 

28 จัดซั้อแท่นประชุมไม้ ขนาด 60(
ก)x50(ย)x100(ส)ซม. 

จ านวน 2 ตัง 13,000 ด าเนนิการแล้ว 

29 จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา 1 เครื่อง สง่
เอกาสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (ตาม
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์) 

จ านวน 1 เครื่อง 18,000 ด าเนินการแล้ว 

30 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรส์ าหรบั
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
(แบบท่ี 1) กองคลัง 

จ านวน 1 เครื่อง 20,000 ด าเนินการแล้ว 

31 จัดซื้อซุม้เฉลิมพระเกียรตไิฟเบอร์
กลาส รัชการที่ 10 แบบ SO7 

จ านวน 1 หลัง 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

32 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนทึบ 5 ฟุต (กองการศึกษา) 

จ านวน 2 หลัง 15,800 ด าเนินการแล้ว 

33 จัดซื้อเครืองตดัหญา้ แบบข้อแช้ง  จ านวน 2 เครื่อง 19,000 ด าเนินการแล้ว 
 

34 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบท่ี 
1 (จอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 3 เครื่อง 66,000 ด าเนินการแล้ว 
 

35 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด Led 
ขาวด า network แบบท่ี1(27
หน้า/นาที) 

จ านวน 3 เครื่อง 23,700 ด าเนินการแล้ว 
 

36 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด Led 
ขาวด า network แบบท่ี1(27
หน้า/นาที) 

จ านวน 1 เครื่อง 7,900 ด าเนินการแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
หมายเหตุ 

37 โต๊ะท างานขนาด60(ก)x20(ย)
x75(ส)ซม. (กองคลัง) 

จ านวน 1 ตัว 5,500 ด าเนินการแล้ว 

38 เก้าอี้ส านักงานเท้าแขน 
(พลาสติก) ปรับขึ้นลงได้  

จ านวน 1 ตัว 2,500 ด าเนินการแล้ว 

39 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 
1830 (ก)x605(ล)x737(ส) 
มิลลเิมตร (กองการศึกษา) 

จ านวน 2 ตัว 6,800 ด าเนินการแล้ว 

40 จัดซื้อโตะ๊ท างานขนาด 60(ก)
x20(ย)x75(ส) ซม.  

จ านวน 1 ตัว 5,500 ด าเนินการแล้ว 

41 เก้าอี้ส านักงาน เท้าแขน 
(พลาสติก) ปรับขึ้นลงได้  

จ านวน 1 ตัว 2,500 ด าเนินการแล้ว 

42 จัดซื้อกล้องวัดมมุแบบอิเลก 
ทรอนิกส ์

จ านวน 1 ตัว 110,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 เมษายน 2561 
---------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี” 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วได้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2561 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
 ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วให้
ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                   ประกาศ ณ วันที่    27  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2561 
 
 
           สมเกียรติ  สมโภชน์ 
                                                        (นายสมเกียรติ  สมโภชน์) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
ค าชี้แจง 
 แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดระยะเวลาในการ
รายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
  2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  27 เมษายน 2561 
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561 
  3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) และ
แผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏใน 
แผนพัฒนาสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564) 
เฉพาะช่องปี 2561 

 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏในแผน

ด าเนินงาน 
ประจ าปี 2561 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ 

ปฏิบัติแล้วเสร็จ 

1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 11 9 9 
2. ด้านการพัฒนาคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

10 3 3 

3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3 1 - 
4. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

21 3 3 

5. ด้านการพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 

7 16 14 

รวม 52 32 29 
 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่น าไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561     
                                    29x 100    เท่ากับร้อยละ 90.63 
                                                          32 
 
 
 

แบบที่3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


