
 - 15 - แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2563 
         อบต.หนองศาลา จ.เพชรบุรี 

1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและปรับปรุงรักษา 

คูคลองก าจัดวัชพืช 
135,900 กองช่าง 

2 โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท. 

-  

3 โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 46,435  
4 โครงการจ่ายค่าเดินทางไปราชการ -  
5 โครงการจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 43,401.09  
6 โครงการจัดหาวัสดุต่างๆ 132,081  
7 โครงการรังวัดที่ดินหรือสอบเขตท่ีดินสาธารณะ

ภายในต าบลหนองศาลา 
-  

8 โครงการจ่ายค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

700  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 16 - แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2563 
         อบต.หนองศาลา จ.เพชรบุรี 

2. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และพระบรมวงศานุวงค์ 

- ส านักปลัด 

2 โครงการที่ทิ้งขยะมูลฝอย 53,354.47  
3 โครงการจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  

กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 
2,000  

4 โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่อปท. 

-  

5 โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 159,320.95  
6 โครงการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -  
7 โครงการจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 536  
8 โครงการจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 26,570  
9 โครงการจัดหาวัสดุต่างๆ 3,676  

10 โครงการจัดประชุมและอบรม 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

-  

11 โครงการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 679,948.27  
12 โครงการจ่ายค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

เอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
700  

13 โครงการจ่ายค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักยานยนต์ 

44,000  

14 โครงการจ่ายค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 

2,380,000  

15 โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงาน 

150,150  

 

 

 

 

 



 - 17 - แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2563 
         อบต.หนองศาลา จ.เพชรบุรี 

2. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

ต าบลหนองศาลา 
- ส านักปลัด 

 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ครอบครัวที่มี

รายได้น้อย 
18,310 ส านักปลัด 

 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล

หนอศาลา 
- ส านักปลัด 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลหนองศาลา - ส านักปลัด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - 18 - แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2563 
         อบต.หนองศาลา จ.เพชรบุรี 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนงาน : แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 300,000 กองคลัง 
 โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่อปท. 
- กองคลัง 

2 โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 21,950 กองคลัง 

3 โครงการจ่ายค่าเดินทางไปราชการ - กองคลัง 

4 โครงการจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 500 กองคลัง 

5 โครงการจัดหาวัสดุต่างๆ 61,746.10 กองคลัง 

6 โครงการจ่ายค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

700 กองคลัง 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และ

วันส าคัญต่างๆ 
7,955 ส านักปลัด 

2 โครงการเลือกตั้งนายกอบต.สมาชิกสภาอบต.และ
เลือกตั้งซ่อมนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต. 

-  

3 โครงการจัดซื้อวัสดุการกีฬา -  
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ  - ส านักปลัด 
2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

 
-  

    
 

 

 

 



 - 19 - แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2563 
         อบต.หนองศาลา จ.เพชรบุรี 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

ต าบลหนองศาลา 
4,151,000 ส านักปลัด 

2 โครงการจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ
ต าบลหนองศาลา 

784,700  

3 โครงการจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส์ต าบลหนองศาลา 

42,000  

4 โครงการจ่ายเป็นค่าส ารองจ่าย -  
5 โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) -  
6 โครงการเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
127,657  

7 โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 97,262  
8 โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,587  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 20 - แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2563 
         อบต.หนองศาลา จ.เพชรบุรี 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

รร.วัดหนองศาลา รร.บ้านบ่อไร่ 
262,502.96 กองการศึกษา 

2 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดหนองศาลา 

148,800  

3 โครงการอาหารกลางวัน รร.วัดหนองศาลา  
รร.บ้านบ่อไร่ 

452,120  

4 โครงการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 108,000  
5 โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ -  
6 โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 700  
7 โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -  
8 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 14,880  
9 โครงการจัดหาวัสดุต่างๆ 90,370  

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุการเรียนการสอน
(รายหัว) แก่ศพด. 

57,800  

11 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กฯ -  
12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
31,640  

 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการตามพระราชด าริสาธารณสุข - ส านักปลัด 
2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และท าหมันสุนัข 

และแมว 
24,350  

3 โครงการป้องกันโรคติดต่อฯ -   
4 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 44,450  
5 โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้านและชุมชน -  

 

 



 - 21 - แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ 2563 
         อบต.หนองศาลา จ.เพชรบุรี 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรี

เมืองเพชรบุรีครั้งที่ 34 
50,000 ส านักปลัด 

    
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการชะอ าพร้อมใจจัดระเบียบสังคม  10,000 ส านักปลัด 
2 โครงการชะอ ารวมใจเสริมสร้างพลังเอาชนะ 

ยาเสพติด 
10,000  

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลหนองศาลา  - ส านักปลัด 
    

 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณี

สงกรานต์ต าบลหนองศาลา  
- ส านักปลัด 

    
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการสภาวัฒนธรรมต าบลหนองศาลา  - ส านักปลัด 
    

 



- 22 - 

รายละเอียดกันเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2,6 (เริ่มต้น

จากถนนลาดยางของเก่าบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัด
หนองศาลาถึงถนนลาดยางหมู่ที่ 6) 

1,000,000 กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง และปรับปรุงบ ารุงรักษา
คูคลองก าจัดวัชพืช 

113,000  

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการอบต.หนองศาลา 1,900,000 กองช่าง 
2 โครงการจ่ายค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุม

งาน ที่จ่ายให้กับเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

76,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผน  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น                  (พ.ศ. 
2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่
จะด าเนินการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ         
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

67 34,619,000 88 49,806,000 106 52,179,000 108 52,188,000 108 49,493,000 

การพัฒนาการ
บริหารจดัการ  
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 550,000 10 7,250,000 10 7,250,000 10 7,250,000 10 7,250,000 

การพัฒนาการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และการท่องเที่ยว 

7 190,000 7 190,000 8 1,190,000 8 1,190,000 8 1,190,000 

การพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ี
ในองค์กร การมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

23 2,130,000 20 1,920,000 23 2,130,000 23 2,130,000 23 2,130,000 

การพัฒนาการ 
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 
 
 

35 7,407,400 35 7,622,400 35 7,753,400 35 8,173,400 35 8,173,400 

การพัฒนาการ 
จัดระเบียบชุมชน
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
 

4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 

การพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 

รวม 147 45,296,400 168 67,188,400 190 70,902,400 192 71,331,400 192 68,636,400 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน 
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 43 โครงการ  
งบประมาณ 10,780,747.84 บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 358,517.09 
การพัฒนาการบรหิารจดัการ  
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

11 3,500,255.69 

การพัฒนาการวางแผน การส่งเสรมิการ
ลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง 
และการท่องเที่ยว 

1 18,310 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่
ดีในองค์กร การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

5 384,896.10 

การพัฒนาการ 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตชีวิต 

19 6,498,768.96 

การพัฒนาการ 
จัดระเบียบชุมชนสังคม และการรกัษา
ความสงบเรียบร้อย 

2 20,000 

การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

- - 

รวม 43 10,780,747.84 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

อบต.หนองศาลา 
ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 106 52,179,000 5 358,517.09 
การพัฒนาการบริหารจัดการ  
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

10 7,250,000 11 3,500,255.69 

การพัฒนาการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง และการ
ท่องเที่ยว 

8 1,190,000 1 18,310 

การพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร การมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

23 2,130,000 5 384,896.10 

การพัฒนาการ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชีวิต 

35 7,753,400 19 6,498,768.96 

การพัฒนาการ 
จัดระเบียบชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

4 150,000 2 20,000 

การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 250,000 - - 

รวม 190 70,902,400 43 10,780,747.84 
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ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

-------------------------- 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ คะแนน คะแนนที่ได้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

20 15.80 79 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.50 87.50 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 52.10 86.83 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.80  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

(10) 8.70  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.60  
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.30  
3.5 กลยุทธ์ (5) 4.30  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.30  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.20  
3.8 แผนงาน (5) 4.40  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.50  

รวม 100 85.40 85.40 
 
1) พบว่าประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน 
15.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79 ของคะแนนในประเด็น 
2) พบว่าประเด็นที่ 2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน 
17.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของคะแนนในประเด็น 
3) พบว่าประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 52.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.83 ของคะแนนใน 
ประเด็น 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2563) 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.10 81 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

10 8.40 84 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

10 8.30 83 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.30 83 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 52.20 87 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.30  
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.50  
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนา
ไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4.40  

5.4 โครงการมีความสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(5) 4.50  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4.40  

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4.00  
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.70  
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 4.00  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

(5) 4.00  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้อง 
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 

(5) 4.60  

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4.30  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.50  
รวม 100 85.30 85.30 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด 
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิม่เติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 106 52,179,000 5 358,517.09 
การพัฒนาการบริหารจัดการ  
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

10 7,250,000 11 3,500,255.69 

การพัฒนาการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง และการ
ท่องเที่ยว 

8 1,190,000 1 18,310 

การพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร การมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

23 2,130,000 5 384,896.10 

การพัฒนาการ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชีวิต 

35 7,753,400 19 6,498,768.96 

การพัฒนาการ 
จัดระเบียบชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

4 150,000 2 20,000 

การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 250,000 - - 

รวม 190 70,902,400 43 10,780,747.84 

 
 
 
 
 



- 29 - 
แบบที่ 3/3 แบบการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    ( ) ชาย    ( ) หญิง 
2. อายุ    ( ) ต่ ากว่า 20 ปี  ( ) 20-30 ปี   ( ) 31-40 ปี 

 ( ) 41-50 ปี   ( ) 51-60 ปี   ( ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา    ( ) ประถมศึกษา   ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 ( ) ปริญญาตรี    ( ) สูงกว่าปริญญาตรี  ( ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก   ( ) รับราชการ    ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

 ( ) รับจ้าง    ( ) นักเรียน นักศึกษา   ( ) เกษตรกร 
 ( ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ / กิจกรรม 

   

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ / กิจกรรม 

   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
แสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ของโครงการ / กิจกรรม 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 
การด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

   

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน 

   

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
จากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
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ผลการตอบแบบส ารวจความ พึงพอใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพนมรอก โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พนมรอก ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ใช้วิธีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพนมรอก ในภาพรวม จ านวน 100 ชุด สุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจาก 
ประชากรในต าบลพนมรอก ทั้ง 14 หมู่บ้าน ได้รับแบบส ารวจคืน จ านวน 100 ชุด 

การประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 33 33 
หญิง 67 67 
รวม 100 100 

 
  
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 35 35 

มัธยมศึกษาตอนต้น 28 28 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 15 

ปริญญาตรี 10 10 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 2 

อ่ืนๆ 10 10 
รวม 100 100 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 4 4 
20 – 30 ป ี 15 15 
31 – 40 ป ี 20 20 
41 – 50 ป ี 25 25 
51- 60 ป ี 31 31 

มากกว่า 60 ปี 5 5 
รวม 100 100 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 6 6 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 3 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 15 15 

รับจ้าง 21 21 
นักเรียน นักศึกษา 5 5 

เกษตรกร 50 50 
รวม 100 100 
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ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
      มี ผู้ตอบไม่พอใจ  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
                              ผู้ตอบน้อย  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
                              ผู้ตอบปานกลาง  จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
                              ผู้ตอบมาก  จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38 
                              ผู้ตอบมากท่ีสุด  จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 
 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
                ผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวม พบว่าในแต่ละหัวข้อทั้ง 9 หัวข้อ 
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ มากที่สุด เป็นจ านวนสูงกว่าค าตอบอื่น จ านวน 7 หัวข้อ มีผู้เลือกตอบ มาก 
เป็นจ านวนสูงกว่าค าตอบอ่ืน จ านวน 2 หัวข้อ โดยจ านวนผู้ตอบมากที่สุด และมีจ านวนมากกว่าผู้ตอบปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุดในทุกหัวข้อ ชี้ให้เห็นว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในระดับสูง 
                 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบจะพบว่ามีหัวข้อที่ประชากรกล่มตัวอย่างเลือกตอบ ไม่พอใจ จ านวน 
7 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนน้อย 
                เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม สามารถตรวจสอบการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม และควรค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการการด าเนินโครงการ/กิจรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 
ไม่พอใจ 2 2 

น้อย 1 1 
ปานกลาง 8 8 

มาก 38 38 
มากที่สุด 51 51 

รวม 100 100 
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ส่วนท่ี ๔ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ และ ๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตามคูม่ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ ์สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบ
บันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น โดยสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(1) งบประมาณที่มีจ ากัด 
2. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการ
ท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การมีส่วนร่วมของประชาชนเนื่องจากเป็น 
5. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 


