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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. 2564 ตามแนวทาง
และวิธีการติดตามที่ได้ก าหนดไว้ และได้น าเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบเป็นที่ เรียบร้อย
แล้ว 
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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 าเนินงานของส่วนต่ างๆในโครงการ 
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 
 จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต 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 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว (พ.ศ.2560-2565) 

 
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 
และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          
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 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
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 



9 
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  30  เมษายน  2564 
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562 
  3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) และ
แผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ 

 
 

รายละเอียดโครงการตามแผนด าเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



11 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ หมายเหต ุ

1. โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที่ 1 บ้านเพชร
เอิม จ านวน 10 จุด 

โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ภายในหมู่ที่ 1 บ้านเพชรเอิม จ านวน 10 จุด  
 

495,500 ยังไม่ด าเนินการ 

2. โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที่ 7 บ้าน
ปราสาท จ านวน 10 จุด  

โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ภายในหมู่ที่ 7 บ้านปราสาท จ านวน 10 จุด  

495,500 ยังไม่ด าเนินการ 

3. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหาดสูง  

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง 
หมู่ที่ 2 บ้านหาดสูง เส้นบ้านหาดสูงถึงนา 
นายวิเชียร พรมมา ถนนกว้าง 5 ม. 
ระยะทาง 420 ม. หนาเฉลีย่ 0.20 ม. บดอัด
ไม่น้อยกว่า 95% พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

499,900 ยังไม่ด าเนินการ 

4. โครงการถมดินลานกีฬาหมู่ที่ 3 บ้าน
ซ่ง   

โครงการถมดินลานกีฬาหมู่ที่ 3 บ้านซ่ง  
พื้นที่เฉลี่ย 607.5 ตรม. ลึกเฉลี่ย 2.90 ม. 
หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,762 ลบม. 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

494,100 ยังไม่ด าเนินการ 

5. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพรอ้ม
บดอัด หมู่ที่ 4 บ้านบึงกาฬ สายจาก
บุ่งไอเจ๊ก ถึงบ้านนางบังอร ศรีตระเวร 

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัด หมู่ที่ 4 บ้านบึงกาฬ สายจาก
บุ่งไอเจ๊ก ถึงบ้านนางบังอร ศรีตระเวร  
ช่วงที่ 1 เสริมถนนดินกว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ระยะทาง 77 ม. สูงเฉลี่ย 1.30 ม. ลาดเอียง 
1:1 พร้อมลงดินลูกรังหนาเฉลีย่ 0.20 ม. 
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 77 ม. บดอัดไม่
น้อยกว่า 95%  
ช่วงที่ 2 เสริมถนนดินกว้างเฉลี่ย 5 เมตร 
ระยะทาง 158 ม. สูงเฉลีย่ 0.50 ม. ลาด
เอียง 1:1 พร้อมลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 
ม. กว้างเฉลี่ย 5 ระยะทาง 158 ม.พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

435,900 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

6. โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างถนน 
ภายในหมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน จ านวน 
50 จุด 

โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างถนน ภายใน
หมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน จ านวน 50 จุด  
 
 
 

319,700 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ หมายเหต ุ

7. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย เส้นจาก
บ้านนางเยื้อน วิสุทธ์ิ ถึงบ้านนายฉัตร 
โพธ์ศรี  

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง 
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย เส้นจากบ้านนาง
เยื้อน วิสุทธ์ิ ถึงบ้านนายฉัตร โพธศ์ร ี
ถนนดินกว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 500 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมลงดินลูกรงักว้าง
เฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 500 ม.หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% 
MODIFIED PROCTOR DENSIT ตามแบบ 
อบต. หาดนางแก้ว พร้อมป้ายโครงการ 

459,400 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ า 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ หมายเหต ุ

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ประจ าปี 
2564 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับบุคลากร 
 

270,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
กลุ่มสตรีและครอบครัว ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

150,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบ
อาชีพระยะสั้น ประจ าปี 64 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพ
ระยะสั้น ประจ าปีงบระมาณ 2564 

20,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 
พนักงาน อบต.หาดนางแก้ว ประจ าปี 
2564 

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.
หาดนางแก้ว ประจ าปี 2564 

30,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 286,200 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ า 
แผนงาน การเกษตร  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ หมายเหต ุ

1. โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรต ิ“จิต
อาสา สรา้งป่า รักษ์น้ า” ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรต ิ“จิต
อาสา สรา้งป่า รักษ์น้ า” ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

30,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงาน การศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ หมายเหต ุ

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
นิทรรศการ ประกวดแข่งขัน คชจ.ใน
การแข่งขันกีฬานักเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
นิทรรศการ ประกวดแข่งขัน คชจ.ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน 
ฯลฯ  
 

50,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

2. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของ 
ศพด. อบต.หาดนางแก้ว 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของ ศพด. 
อบต.หาดนางแก้ว จ านวน 65 คน อัตรามื้อ
ละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน จ านวน 245  วัน 

318,500 ด าเนินการ
แล้ว 

3. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
ของ ศพด. อบต.หาดนางแก้ว 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ของ 
ศพด. อบต.หาดนางแก้ว จ านวน 65 คน ๆ 
ละ 1,700 บาท ต่อปี 
 

110,500 ด าเนินการไป
แล้ว 2 ไตร

มาส 

4. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนส าหรบัเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ ศพด. หาด
นางแก้ว 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนส าหรบัเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ ศพด. หาดนาง
แก้ว จ านวน 65 คน คนละ 200 บาท ต่อปี 

13,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
จ านวน 65 คน คนละ 200 บาท ต่อปี 
 

13,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ หมายเหต ุ

6. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ปี) 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จ านวน 65 คน ๆ 
ละ 300 บาท ต่อปี 
 

19,500 ยังไม่
ด าเนินการ 

7. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5ปี) ของ 
ศพด. หาดนางแก้ว 
 
 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ของ ศพด. หาด
นางแก้ว 
จ านวน 65 คน ๆ ละ 430 บาท ต่อปี 

27,950 ยังไม่
ด าเนินการ 

8. โครงการจดัการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.หาดนางแก้ว 

30,000 
 
 
 

ยังไม่
ด าเนินการ 

9. ค่าอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับ ศพด. 
หาดนางแก้ว 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับ ศพด. หาด
นางแก้ว 
 

738,052 ด าเนินการ 
ต.ค63.- 
ก.พ.64 

10 เงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.
หาดนางแก้ว 

เงินอุดหนุน ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.หาดนางแก้ว  

1,192,000 ด าเนินการ
ไตรมาสที่ 1-

2 
 
 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 

1. โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดและโรคเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการเช่น ค่าเช่า
หรือเตรียมสถานท่ีแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา 
ฯ 
 
 

300,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปอ้งกัน
เด็กจมน้ าและความปลอดภัยทางน้ า
ให้แก่เด็กและเยาวชนต าบลหาดนาง
แก้ว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
เข่น ค่าสมนาคณุวิทยากร คชจ.และตกแต่ง
สถานท่ีฝึกอบรมฯ 
 
 

30,000 ยังไม่
ด าเนินการ 
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แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ หมายเหต ุ

1. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯ 

150,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

2. โครงการจดังานสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
จัดงานสืบสานประเพณสีงกรานตแ์ละวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าสถานท่ีจัดงาน ฯ 

120,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน
เข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าสถานท่ีจดังาน ค่าเช่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯ 

20,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชนนีพันปีหลวง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถานท่ีจัด
งาน ฯ 

20,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน สาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ หมายเหต ุ

1. โครงการจติอาสา “เราท าความดดี้วย
หัวใจ” ต าบลหาดนางแก้ว ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
จิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”  
 

50,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

2 โครงการหาดนางแก้วร่วมใจคดัแยก
ขยะและการบรหิารจดักาขยะเปียกใน
ครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
หาดนางแก้วร่วมใจคดัแยกขยะและการ
บริหารจดักาขยะเปียกในครัวเรือน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

100,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 
ต าบลหาดนางแก้ว 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ ต าบลหาดนางแก้ว 

130,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 เงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้น 7 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

เงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้น 7 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริสาธารณสุข
ที่มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท
พื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน 

140,000 ยังไม่
ด าเนินการ 



16 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
แผนงาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ หมายเหต ุ

1. โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมผู้
สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ 
 
 

15,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

2. โครงการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้น
และพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน 
ประจ าปี 2566 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ประจ าปี 2563 
 

100,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการ 
แผนงาน งบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ เป้าหมาย 
 

งบประมาณ หมายเหต ุ

1. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แกผู่้สูงอายุใน
พื้นที่ต าบลหาดนางแก้ว 
 
 

5,763,600 ยังไม่
ด าเนินการ 

2. โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้ง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพื่อจ่ายส าหรับสนบัสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
 
 
 

1,900,000 ด าเนินการ
แล้ว  

3. โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส ์
 
 

60,000 ด าเนินการ
แล้ว 
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แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
 

หมายเหต ุ

1. พัดลมตดิเพดานขนาดใบพัด 18 น้ิว 
 

พัดลมตดิเพดานขนาดใบพัด 18 น้ิว 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท 
 

3,000 ส านักปลัด ยังไม่
ด าเนินการ 

2. ตู้เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมคา่ติดตั้ง) 

ตู้เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา
รวมค่าตดิตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู  
 

47,000 ส านักปลัด ยังไม่
ด าเนินการ 

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่อง
มัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จ านวน 1 
เครื่อง 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครือ่ง
มัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 
3,000 ANSI Lumens จ านวน 1 เครื่อง 

14,100 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

4. กล้องถ่ายภาพระบบดิจติอล กล้องถ่ายภาพระบบดิจติอล ความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 เครื่อง  
 

13,900 ส านักปลัด ยังไม่
ด าเนินการ 

5. ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ จ านวน 2 ซุ้ม ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ จ านวน 2 ซุ้ม  
-กรอบไฟเบอร์กลาส วัดด้านนอก กรอบ 
120*170 เมตร  
-ตราสญัลักษณ์ ขนาด 0.60 เมตร 
-ตราครฑุ ขนาด 0.30 เมตร 
-พานพุ่มเงินพุ่มทองหนา 0.60 เมตร 

110,000 ส านักปลัด ยังไม่
ด าเนินการ 

 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ

6. เครื่องพิมเลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบท่ี 1 (18หน้า / นาที)  

เครื่องพิมเลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบท่ี 1 (18หน้า / นาที)  
จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 ส านักปลดั ยังไม่
ด าเนินการ 

7.  เครื่องส ารองไฟฟ้า เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 
2,500 บาท จ านวน 5 เครื่อง 
 

12,500 ส านักปลดั ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แผนงาน บริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ

1. ตู้เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LDE ขาวด า
ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 2 
เครื่อง 

ตู้เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LDE ขาวด าชนิด 
Network แบบท่ี 1 จ านวน 2 เครื่อง 

17,800 กองคลัง ด าเนินการ
แล้ว 

 

 

 

แผนงาน การศึกษา (ครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
หมายเหต ุ

1. ช้ันวางของอเนกประสงค์ 8 ช่อง วัสดุ
ท าจากไม ้

ช้ันวางของอเนกประสงค์ 8 ช่อง วัสดุท า
จากไม้ ขนาดกว้าง 160 ซม. สูง 80 ซม. ลึก 
30 ซม. จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท 
 

24,000 กอง
การศึกษา 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 
 
 
แผนงาน การศึกษา (ครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์การศึกษา  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
หมายเหต ุ

1. เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพัฒนาการ
เด็ก ชนาดเมื่อประกอบแล้ว ไม่น้อยกว่า 
400 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 400 ซม. สูง
ไม่น้อยกว่า 250 ซม. 

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพัฒนาการเด็ก 
ชนาดเมื่อประกอบแล้ว ไม่น้อยกว่า 400 
ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 400 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 250 ซม. 

180,000 กอง
การศึกษา 

ยังไม่
ด าเนินการ 
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แผนงาน การศึกษา (ครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
หมายเหต ุ

1. ผ้าม่านรางโชว์ หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  

ผ้าม่านรางโชว์ หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด 3.1*1.5 
เมตร จ านวน 14 ชุด ๆ ละ 3,627 บาท 

50,778 กอง
การศึกษา 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 

แผนงาน การศึกษา (ครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
หมายเหต ุ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
22,000 บาท 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 

22,000 กอง
การศึกษา 

ยังไม่
ด าเนินการ 

2.   เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท  
 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท  
 

5,000 กอง
การศึกษา 

ยังไม่
ด าเนินการ 

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบท่ี 1 
 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 
 

8,900 กอง
การศึกษา 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 

แผนงาน เคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
หมายเหต ุ

1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 1 
 

10,000 กองช่าง ยังไม่
ด าเนินการ 
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0แผนงาน เคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
หมายเหต ุ

1. ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,500 บาท 
 

12,500 กองช่าง ยังไม่
ด าเนินการ 
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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  28  เมษายน 2564 
 
ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 
  3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ
แผนด าเนินงาน ประจ าปี 2564 และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏใน 
แผนพัฒนาสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2565) 
เฉพาะช่องปี 2564 

 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏในแผน

ด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ 

ปฏิบัติแล้วเสร็จ 

1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 18 7 1 
2. ด้านการเกษตร การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ า 

12 6 - 

3. ด้านสังคม การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 16 4 

4. ด้านการพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 4 1 

5. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 2 - 
6. ด้านการบริหารบริหารจัดการ 22 19 2 

รวม 76 54 8 
 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่น าไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564     
                                    8x 100    เท่ากับร้อยละ  14.81 
                                                          54 

แบบที่3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 
 
 
 


