
 
รายงานผลการติดตามและประเมนิผล 
แผนพฒันาท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

อ าเภอโนนศิลา    จังหวัดขอนแก่น 
 

 

  โดย
 

 งานนโยบายและแผน

     ส านักงานปลัด 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน

 

โทร 0-4300-1422 



 
 
 

 
ค ำน ำ 

 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหมดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 1 คณะ มีหน้าที่ ก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผล
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม ของทุก
ปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมซึ่งอาจประชุมภายหลังเดือน เมษายน และเดือนตุลาคมก็ได้ 

   บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน (พ.ศ. 2561-2564)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หันขอขอบคุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการฯ ทุกท่าน 
และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล ให้ความร่วมมือในการด าเนินการของ
คณะกรรมการฯให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 
 
 
 

               คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
 30  ตุลาคม  2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สำรบัญ 

 
 

  บทน ำ          หน้ำ 
 

บทน า          1  -  3 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา       4  -  10 
รายงานการติดตามผล (แบบที่ 1)       11 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน (แบบที่ 2)      12 - 17 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน (แบบที่ 3)   18 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา       19 -  25 
โครงการ/กิจกรรมประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2562 26  -  35 
ภำคผนวก 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 
 

บทน ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

ปัจจุบันการตดิตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคญั และจ าเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและ
ประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา ว่ามีความสอดกคล้องกับแผนงานท่ีได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี และแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไมส่ามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกดิขึ้นได้ ก็ไมส่ามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเรจ็
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล”จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมลูต่าง 
ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันในฐานเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหนา้ที่จะต้องให้การบรกิารแก่ประชาชน
ตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผน
ติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรยีบเทียบการท างานของ
ปีท่ีผ่านมาได้ด้วย 

 1.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
การติดตามผลแผนพัฒนาเป็นเครือ่งมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดก

ตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกีย่วกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่
และมีประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุม่เป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือไดร้ับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นปัญหาในการควบคมุคุณภาพของการด าเนินงานเสยีเวลาในการตรวจสอบความขดัแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกลุม่งานกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับประโยชน์จากโครงการ 

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัตงิาน เพื่อลดปัญหาทีเ่กิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน 
การติดตามงานเป็นเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการตดิตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสทิธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุม่เป้าหมายหลักไม่ไดร้ับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างท่ีก าลังด าเนินการ (on-going 
Evatuation) หรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-Post Evatuation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการช้ีบ่งว่า แผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบตัิหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานทีไ่ด้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอยา่งไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ไดจ้ากการตดิตาม และประเมินผล 
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับทีส่ามารถน าไปสู่การปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

 2.  ประโยชน์ของก ำกับติดตำมและประเมิน 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ใช้การติดตามและประเมนิผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง 

ดังนี ้
1. จัดสรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการตดิตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
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2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิงานขิงส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไป

ตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ผู้บรหิารก าหนดไว้หรือไม ่
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดคีวามชอบ และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นผลต่อเนือ่งจากการติดตาม

ผลการปฏิบตัิงาน ถ้าผู้บริหารหนว่ยงาน สามารถบริหารงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนด ก็สมควรไดร้ับการพิจารณา
ความดีความชอบพิเศษ 

.   3. จุดประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกดิประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารจดัท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
 4. วิธีกำรติดตำมและประเมิน 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการ
ประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อใหบุ้คลากรที่เกีย่วข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานท่ีสามารถน าไปสู่
การบรรลุแผนท่ีก าหนดไว้ได้ เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน 

 5. กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาไห้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดอืน ตุลาคมของทุกปี 

ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในข้อ (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปดิเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอยา่งน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0357 เรื่องแนวทางการด าเนินการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานไห้เกิดความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบผลพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่ง
อาจประชุมภายหลังเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมก็ได้ 
หลักผลกำรพัฒนำ 
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 ส าหรับการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านหันนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน และได้แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นหัน  และคณะกรรมการ ฯ ประกอบจากหลายฝา่ยด้วยกันทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผูแ้ทนประชาคมต าบลตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนฝ่ายบริหารรวมทั้งผู้ทรงคณุวุฒิที่ไดร้ับการ
คัดเลือกซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหลายหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การตดิตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และผลการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวดัความส าเร็จของโครงการเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
โครงการเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบตัิงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันประกอบด้วย 

1.  ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบล     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  จ านวน  2  คน   กรรมการ 
3.  ผู้แทนประชาคมต าบล  จ านวน  2  คน     กรรมการ 
4.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา  จ านวน  2  คน   กรรมการ 
5.  ผู้แทนฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  คน   กรรมการ 
6.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลคดัเลือก  จ านวน  2  คน   กรรมการ 
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ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
   . วิสัยทัศน ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ้งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวสิัยทัศน์คาดหวงัที่จะให้
เกิดในอนาคตดังนี ้
“ กำรคมนำคมสะดวก  มุ่งขจัดปัญหำควำมยำกจน  ส่งเสริมเศรษฐกจิ  เพ่ิมผลผลิตในชุมชน มีควำมรู้
กว้ำงไกล สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ” 

    ยุทธศำสตร์ 

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ       

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละภมูิปัญญาท้องถิ่น 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนาองค์กร 

    เป้ำประสงค์ 

ต าบลบ้านหันมุ่งหวังเป็นยิ่งท่ีจะพฒันาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลท าให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีและสะดวกสบายมากยิง่ขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อสามารถด าเนินการจัดกจิกรรมต่าง 
ๆ บรรลุตามพันธกิจและวสิัยทัศนท์ี่ก าหนด ดังน้ี 

 1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานโดยการเช่ือมโยงการคมนาคมขนสง่ ระบบบริการสาธารณะ
ให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 
 2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบรกิารและการท่องเที่ยวให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 3. พัฒนาส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณ ี
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมยั เพื่อการบรหิารงานและการบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5. พัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความ
สมดลุ และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 6. ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. ร้อยละระยะทางของถนนท่ีได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวกขึ้น 
3. ร้อยละของอุบัติเหตลุดลง 
4. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าส าหรบัอุปโภค-บริโภค 
5. ร้อยละของจ านวนสิ่งปลูกสร้าง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

1. ร้อยละของคุณภาพชีวิตและประชาชนดีขึ้น 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสง่เสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ร้อยละของสถานท่ีออกก าลังกาย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสง่เสริมด้านศาสนา และวัฒนธรรม 

6. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
3. ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครอง
และการพัฒนาองค์กร 

1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3. ร้อยละของรายได้เพิ่มมากขึ้น 

4. ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการ
ให้บริการ 

 
2.5 ค่ำเป้ำหมำย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนนแหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคเพื่อความเปน็อยู่ที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

1. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
2. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบรกิารสาธารณสุขของหมู่บ้านการ
ป้องกันและระงับโรคตดิต่อควบคมุป้องกันโรคระบาดในพื้นที ่
3. พัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตใกล้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

4. ด าเนินการแก้ไขปญัหา ยาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่ อปท เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความมั่งคงของชาติ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสง่เสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ร้อยละของสถานท่ีออกก าลังกาย 
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสง่เสริมด้านศาสนา และวัฒนธรรม 

6. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนโครงการแข่งขันกีฬาตา้น
ยาเสพตดิ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการ
ปกครองและการพัฒนาองค์กร 

1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3. ร้อยละของรายได้เพิ่มมากขึ้น 

4. ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการ
ให้บริการ 

 

2.6 กลยุทธ์ 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้

ความส าคญักับการวางบทบาท การพัฒนาต าบลบ้านหัน ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนรวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพื่อท่ีจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี ้

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
2. การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทะนุบ ารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. การบริหารจัดการที่ดี และสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

6. การพัฒนาด้านอยู่ดีมสีุข การด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน ในการจัดการบริการสาธารณะ 

  2.7 จุดยืนของยุทธศำสตร์ ( Pasitioning) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันให้ความส าคญัต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

และการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูการจดับริการ
สาธารณะ หรือโครงการสร้างพ้ืนฐานซึ่งถือเป็นภารหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพฒันาด้าน
การศึกษา อันเป็นรากฐานส าคญัตอ่การพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู่กับ
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดย
ยึดหลักการมสี่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาระดับต่าง ๆรวมถึงการพิจารณา
วิเคราะหส์ภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหันจึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคณุภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

    3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ       

    4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละภมูิปัญญาท้องถิ่น 
    6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนาองค์กร 

  2.8 แผนงำน 

1. แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
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6. แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
7. แผนงานการศาสนา และวัฒนธรรมและนันทนาการ 
8. แผนงานงบกลาง 
9. แผนงานการพาณิชย ์

    10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  2.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี ้
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อบต บ้ำนหัน 
เป้ำประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

ในภำพรวมแล้วยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหันมุ่งพัฒนำ 6 ด้ำนได้แก่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมส่งเสริมคณุภาพชีวิต ยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง 

  3. กำรวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

   3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้จัดใหม้ีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคดิเห็นจากประชาชน การส ารวจ/ออกพ้ืนท่ีข้อมูลความจ าเป็น
พืน้ฐาน (จปฐ)  ข้อมูล กชช2ค และข้อมูลการจัดท าแผนชุมชนของต าบลบ้านหัน มาวเิคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการ
ของประชาชนดังน้ี 

   

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1.ด้านการศึกษา 1. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2. ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การเรียนที่มีคุณภาพ 
2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูงขึ้น 

2. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. ต้นทุนการผลิตสูงแต่ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าท าให้รายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้จ่าย 
4. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
5. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
6. ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่นภัยแล้ง น้ าท่วม 
7. เส้นทางการคมนาคมช ารุด เสียหาย ท าให้การขนส่งสินค้าล่าช้า
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
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ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
3. ด้านสังคม 
 

1. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่มีมาก 
2. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
3. การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐบาลยังไม่ทั่วถึง 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ปัญหาวัชพืช 
3. สภาพคลองตื้นเขิน 
4. ปัญหาเรื่องการบริหารขยะ 

5. ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี. 

1. ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญและยังไม่เข้าใจในเรื่องการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าท่ีควร 
2. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การใช้บริการยังไม่ทั่วถึง ขาดการ
ให้บริการเชิงรุก 

6. ด้านการ
บริการสาธารณะ 

1. ถนนช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
2. ถนนไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มีไหล่ทาง 
3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 
4. น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 

 

3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

   1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ 
อปท.  
2. องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
 

   

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับ 

ที่ 12 ให้ความส าคัญ.  
2. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรยีนฟรี 12 ปี 

1. บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพยีงพอ 

2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ สื่อการ
สอน และวสัดุทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนทีม่ี
ช่ือเสียง 

4. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสรมิการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

5. สภาพเศรษฐกจิปัจจุบันส่งผลตอ่การศึกษาของเยาวชน 
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2. ด้ำนเศรษฐกิจ  

   
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
และการพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ 

     
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ  
2. การเกษตรเป็นสาขาการผลติทีส่ าคัญของ
จังหวัด 

3. พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท า
การเกษตร 

4. การคมนาคมขนส่งสะดวก 

1. ค่าครองชีพสูง 
2. เทคโนโลยสีมยัใหม่ราคาแพง 

3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แต่ต้นทุนการผลิตสูง 

4. การใช้สารเคมีในการเกษตร 

5. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตร การมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นลักษณะต่างคนต่างท า 

   

3. ด้ำนสังคม  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 

2. เป็นภารกิจหลักก/อ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของ อปท. 
3. มีงบประมารในการด าเนินการ 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท ไม่
เอื้อต่อการด าเนินงาน 

   
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. การกีฬา  
- รับส่งเสริมกีฬาและการออกก าลงักาย 

2. ยาเสพติด 

- รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

-มีแหล่งบ าบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 

3. สังคมสงเคราะห ์

- นโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

4. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ในต าบลมีสายตรวจต าบลและ อปพร. ค่อย
ดูแลความปลอดภัย 

5. สาธารณสุข 

- มี รพ. ส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบล 

- มีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

- ประชาชนให้ความส าคญัด้านสาธารณสุขมาก
ขึ้น 

1. การกีฬา 
- ขาดพื้นที่สาธารณในการเล่นกีฬา 

- ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 

- ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้
ค าแนะน าอย่างถูกวิธี 
2. ยาเสพตดิ 

- มีการลักลอบการจ าหนา่ย 

- ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

- ความเจริญทางวัตถ/ุค่านิยมในสงัคมปัจจุบัน 

- สังคมสงเคราะห ์

- ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 

- ไม่รู้สิทธิของตัวเองในการขอรับความช่วยเหลือ 

- จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในสังคม 

4. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

- เจ้าหน้าท่ีไมเ่พียงพอและดูแลไมท่ั่วถึง 

5. สาธารณสุข 

-โรคติดต่อตามฤดูกาล  
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  4. ด้ำนบริหำรสำธำรณะ    

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 1. มีงบประมาณในการพัฒนาไมเ่พียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 
    

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคญั 1. ถนนในต าบลยังไม่ได้รับการพฒันาให้ได้มาตรฐาน 

2. การบรรทุกน้ าหนักเกินและไมป่ฏิบัติตามกฎหมาจราจร 
   

5. ด้ำนสิ่งแวดล้อม    

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 

2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของ อปท 
1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท 
ไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน 

    

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคญั 

2. เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบรูณ ์

1. แม่น้ าล าคลองมรวัชพืช และเนา่เสียบ่อยครั้ง 

2. ประชาชนขาดกิจส านึกในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 

   

6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี    

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 

2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ 
อปท 

3. มีการรับฟังความคดิเห็นของทุกภาคส่วน 

1. ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จ านวนมากและมีการ
ปรับเปลีย่นบ่อยครั้ง ท าให้การปฏบิัติงานยุ่งยากขึ้น 

               

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้
ความส าคญั 

2. เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบรูณ ์

1. ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาค
ราชการ ยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
(ครั้งที่ 2  เดือน ตุลำคม  2562) 

. 
 
 
 
แบบท่ี  1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น............องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน................................. 
ประเด็นกำรประเมิน มีกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าข้อมูล /  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

/  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของจังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของจังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผน /  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา /  
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

 
แบบท่ี  1  แบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน 
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 ค าบ่งชี้  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลทุก ๆ 6 เดือน  
............................................................................................................................. .................................................. 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.   การรายงานผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
  1.1    ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
  1.2    ครั้งที่ 2  เดือนตุลาคม 
ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
 2.1.   แบบติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 2.2    จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ  ที่
ปรากฏอยู่ในแผน 4 ป ี

จ านวนโครงการทีไ่ด้
ปฏิบัติจริง 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้จริง  
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

39 23 7,140,000 4,682,773.61 

2. การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

15 17 17,184,000 14,856,277 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 - 350,000 - 
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 

3 - 15,000 - 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 16 5,966,686 5,320,065.88 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการพัฒนาองค์กร 

8 18 1,024,900 352,460 

รวม 74 74 31,680,586 25,211,576.49 
 

แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น 
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ค าบ่งชี้  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนการ

ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
   ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.   การรายงานผลการด าเนินงาน 
     1.1    ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
     1.2    ครั้งที่ 2  เดือนตุลาคม 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    2.1.   แบบติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  2562 
    2.2    จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   39 14,935,000 61 54,763,800 10 7,620,000 110 77,318,800 

รวม   39 14,935,000 61 54,763,800 10 7,620,000 110 77,318,800 
 

แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าบ่งชี้  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนการ

ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
   ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.   การรายงานผลการด าเนินงาน 
     1.1    ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
     1.2    ครั้งที่ 2  เดือนตุลาคม 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    2.1.   แบบติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  2562 
    2.2    จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   4 628,000 4 628,000 4 628,000 12 1,884,000 
2.2 แผนงานสาธารณสุข   5 670,000 10 770,000 10 770,000 25 2,210,000 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน   3 110,000 3 110,000 3 110,000 9 330,000 
2.4 แผนงานงบกลาง   3 15,081,600 3 15,081,600 3 15,081,600 9 45,244,800 

รวม   15 16,489,600 20 16,589,600 20 16,589,600 55 49,668,800 

แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

15 
  

 
 

ค าบ่งชี้  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

   ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.   การรายงานผลการด าเนินงาน 
     1.1    ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
     1.2    ครั้งที่ 2  เดือนตุลาคม 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    2.1.   แบบติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  2562 
    2.2    จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมการลงทุน และกลุ่มอาชีพ 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน   1 50,000 2 200,000 2 200,000 5 450,000 
           

รวม   1 50,000 2 200,000 2 200,000 5 450,000 
 

 
 

แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าบ่งชี้  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนการ

ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
   ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.   การรายงานผลการด าเนินงาน 
     1.1    ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
     1.2    ครั้งที่ 2  เดือนตุลาคม 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    2.1.   แบบติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  2562 
    2.2    จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมา
ณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานการเกษตร   3 45,000 3 45,000 3 45,000 9 135,000 

รวม   3 45,000 3 45,000 3 45,000 9 135,000 
 
 

แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าบ่งชี้  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนการ

ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
   ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.   การรายงานผลการด าเนินงาน 
     1.1    ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
     1.2    ครั้งที่ 2  เดือนตุลาคม 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    2.1.   แบบติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  2562 
    2.2    จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา   5 466,000 6 486,000 6 486,000 17 1,438,000 
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์   1 192,000 1 192,000 1 192,000 3 576,000 
5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

  2 300,000 2 300,000 2 300,000 6 900,000 

รวม   8 958,000 9 978,000 9 978,000 26 2,914,000 

แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าบ่งชี้  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนการ

ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
   ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
    1.   การรายงานผลการด าเนินงาน 
     1.1    ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
     1.2    ครั้งที่ 2  เดือนตุลาคม 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
    2.1.   แบบติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.  2562 
    2.2    จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป   8 1,095,000 12 2,350,000 12 2,350,000 32 5,795,000 
           

รวม   8 1,095,000 12 2,350,000 12 2,350,000 32 5,795,000 

แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หมายเหตุ   มีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  2  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 
...................................................................................................  

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.   ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
 2.   วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน ตุลาคม    2562 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. จ านวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาและจ านวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ และ
งบประมาณท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร 
โครงการทีบ่รรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

โครงการตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 

2562 

โครงการทีไ่ด้
ปฏิบัติจริง 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 39 32 23 
2. การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

15 25 17 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 2 - 
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

3 4 - 

5. . การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 17 16 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
พัฒนาองค์กร 

8 7 18 

รวมทั้งสิ้น 74 87 74 
 

 2. กำรจัดท ำงบประมำณและกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้ง
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติ จ านวน  -  โครงการ  งบประมาณ  31,680,586  บาท    
โครงการที่ได้ด าเนินการ ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2562 จ านวน  74   โครงการ   งบประมาณ  25,211,576.49  บาท   
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้   

 
 
 

แบบ  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม แหล่งที่มำ งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ/โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
1 ก่อสกร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ ม. 3 ข้อบัญญัติ 400,000 - 
2 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล ภายในหมู่บ้าน(รางU)บ้านห้วย

แคน ม. 4 
ข้อบัญญัติ 300,000 - 

3 ก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้านบ้านวังยาว ม. 5 ข้อบัญญัติ 350,000 349,000 
4 ก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้านบ้านหนองขี้เห็น  ม. 6 ข้อบัญญัติ 350,000 349,000 
5 โครงการขยายเขตท่อประปาภายในหมู่บ้านบ้านห้างข้าว ม.7 ข้อบัญญัติ 250,000 249,000 
6 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 

 ม. 8 
ข้อบัญญัติ 200,000 199,000 

7 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล ภายในหมู่บ้าน(รางU)บ้านหนอง
น้ าขุ่นใต้ ม. 9 

ข้อบัญญัติ 250,000 - 

8 ก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง  ม. 10 ข้อบัญญัติ 400,000 399,000 
9 ก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮน้อย 

 ม. 11 
ข้อบัญญัติ 400,000 399,000 

10 ปรับปรุงถนนลงดินลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย ม. 
12 

ข้อบัญญัติ 200,000 199,000 

11 ก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้านบ้านกุดหลง  ม. 14 ข้อบัญญัติ 350,000 349,000 
12 ปรับปรุงถนนลงดินลูกรังและหินคลุกภายในหมู่บ้านบ้านหนอง

ทุ่ม ม. 13 
ข้อบัญญัติ 300,000 299,000 

13 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กทรง
กลมขอบเหลี่ยมขนาดความจุ 12 ลบ.ม.บ้านดอนกู่ ม. 15 

ข้อบัญญัติ 350,000 349,000 

14 ปรับปรุงถนนลงดินลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านดอนกู่ ม. 15 ข้อบัญญัติ 50,000 49,000 
15 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 

 ม. 16 
ข้อบัญญัติ 300,000 - 

16 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบส านักงาน อบต บ้านหัน ข้อบัญญัติ 450,000 447,000 
17 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม อบต บ้านหัน ข้อบัญญัติ 400,000 - 
18 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในพ้ืนที่ อบต บ้านหัน ข้อบัญญัติ 243,000 - 
19 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในพ้ืนที่ ศพด. อบต บ้านหัน ข้อบัญญัติ 47,000 47,000 
20 ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหาร ศพด. อบต บ้านหัน ข้อบัญญัติ 260,000 - 
21 ก่อสร้างอ่างล้างมือเด็กและอ่างล้างภาชนะ ศพด. อบต บ้านหัน ข้อบัญญัติ 40,000 - 
22 ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต บ้านหัน ข้อบัญญัติ 100,000 - 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม แหล่งที่มำ งบประมำณตำมข้อบัญญัติ/
โอน/เปลี่ยนแปลง 

งบประมำณที่
ใช้จริง 

แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 
1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยายเขตไฟฟ้าแรง

ต่ าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านบ้านห้วยแคน ม. 4 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

100,000 100,000 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านบ้านวังยาว ม. 5 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

50,000 50,000 

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองขี้เห็น  ม. 6 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

50,000 39,854.32 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านบ้านห้างข้าว  ม. 7 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

150,000 148,949.78 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ ม. 8 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

200,000 140,721.92 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองน้ าขุ่นใต้ ม. 9 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

150,000 150,000 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย ม. 12 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

200,000 125,328.77 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม ม. 13 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

100,000 100,000 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านบ้านกุดหลง  ม. 14 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

50,000 44,918.82 

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านบ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ ม. 16 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

100,000 100,000 

 รวม  7,140,000 4,682,773.61 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม แหล่งที่มำ งบประมำณตำมข้อบัญญัติ/
โอน/เปลี่ยนแปลง 

งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 วัน อป.พร ข้อบัญญัติ 50,000 - 
2 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจ ารถบรรทุกน้ าดับเพลิง

เอนกประสงค์ประจ าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
ข้อบัญญัติ 500,000 412,500 

3 โครงการป้ายจุดตรวจบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ข้อบัญญัติ 8,000 6,800 
แผนงานสาธารณสุข 

1 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลบ้านหัน ข้อบัญญัติ 450,000 412,500 
2 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์(อบรมการดูแล

ตนเองโดยใช้หลัก 3 อ) 
ข้อบัญญัติ 20,000 - 

3 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์(อบรมเรื่องการ
ระวังรักษาสุขภาพ) 

ข้อบัญญัติ 20,000 - 

4 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 

ข้อบัญญัติ 75,000 34,790 

5 จ้างเหมาส ารวจข้อมลูจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสตัว์ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 

ข้อบัญญัติ 15,000 10,232 

6 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
สาธารณสุข 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

280,000 280,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการปลูกจิตส านึกการเป็นพลเมือง(นักเรียน)ท่ีดีของชาติ ข้อบัญญัติ 20,000 - 
2 โครงการสร้างจิตส านึกรักสามัคคีและความปรองดองในสังคม ข้อบัญญัติ 20,000 - 
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว 
ข้อบัญญัติ 20,000 - 

4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

15,000 15,000 

5 อุดหนุเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

20,000 - 

6 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา (โรคเอดส์) ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

10,000 10,000 

7 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา (ยาเสพติด) ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

30,000 30,000 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม แหล่งที่มำ งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ/โอน/
เปลี่ยนแปลง 

งบประมำณที่
ใช้จริง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา (งานไหมผูก

เสี่ยว) 
ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

20,000 20,000 

9 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น (ยาเสพ
ติด) 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

20,000 20,000 

10 อุดหนุนเทศบาลต าบลโนนศิลาศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

30,000 - 

แผนงานงบกลาง 
1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 78,000 78,000 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ข้อบัญญัติ 5,568,000 4,557,600 
3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 9,435,000 8,496400 
4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนท้องถิ่น

ต าบล 
ข้อบัญญัติ 200,000 200,000 

5 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น
(กบท) 

ข้อบัญญัติ 220,000 220,000 

6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ข้อบัญญัติ 60,000 52,455 
 รวม  17,184,000 14,856,277 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม แหล่งที่มำ งบประมำณตำมข้อบัญญัติ/

โอน/เปลี่ยนแปลง 
งบประมำ
ณที่ใช้จริง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 300,000 - 
2 ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่ ข้อบัญญัติ 50,000 - 
 รวม  350,000 - 

 
 

 
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม แหล่งที่มำ งบประมำณตำมข้อบัญญัติ/

โอน/เปลี่ยนแปลง 
งบประมำ
ณที่ใช้จริง 

แผนงานการเกษตร 
1 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา

สร้างป่า รักษ์น้ า” 
ข้อบัญญัติ 5,000 - 

2 ส่งเสริมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและอนุรักษ์ธรรมชาติป่า
โคกห้วยทราย 

ข้อบัญญัติ 5,000 - 

3 โครงการควบคุมไฟป่า อบต บ้านหัน ข้อบัญญัติ 5,000 - 
 รวม  15,000 - 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม แหล่งที่มำ งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ/โอน/

เปลี่ยนแปลง 

งบประมำณที่
ใช้จริง 

แผนงานการศึกษา 
1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
ข้อบัญญัติ 84,000 70,000 

2 จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต บ้านหัน ข้อบัญญัติ 216,000 187,548 
3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ส าหรับเด็กนักเรียน อบต บ้าน

หัน 
ข้อบัญญัติ 40,000 16,700 

4. วันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัติ 60,000 55,300 

5. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ ข้อบัญญัติ 195,452 136,054.04 
6. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กศูนย์เด็กเล็ก ข้อบัญญัติ 1,253,194 808,080.84 
7. สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ข้อบัญญัติ 499,800 499,080 
8. สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษาโรงเรียนสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาพ้ืนบาน (สพฐ) 
ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

2,616,000 2,557,940 

9. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว 

ข้อบัญญัติ 173,400 173,400 

10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด) 

ข้อบัญญัติ 76,840 76,840 

11 เงินอุดหนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 

ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

200,000 200,000 

แผนงานสังคมสังเคราะห์ 
1 จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต บ้านหัน 

ส าหรับเด็กด้อยโอกาและยากจน 
ข้อบัญญัติ 192,000 175,483 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  
1 แข่งขันกีฬา อบต บ้านหัน ต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติ 100,000 95,440 
2 โครงการเพิ่มศักยภาพปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของ อบต บ้านหัน 
ข้อบัญญัติ 
 

100,000 98,200 

3 โครงการประเพณีสงกรานต์ ข้อบัญญัติ 80,000 - 
4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา(เทศกาลไหมผุกเสี่ยว) ข้อบัญญัติ 

(อุดหนุน) 
10,000 100,000 

5 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา (บุญกุ้มข้าวโนนศิลา) ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

70,000 70,000 

 รวม  5,966,686 5,320,065.88 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการปกครอง 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม แหล่งที่มำ งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ/โอน/
เปลี่ยนแปลง 

งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ 450,000 - 
2 อบรมพัฒนาศักยภาพทางกฎหมายของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นประจ าปี 2562 

ข้อบัญญัติ 100,000 - 

3 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

ข้อบัญญัติ 100,000 95,760 

4. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหารพนักงาน
ส่วนต าบลพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

ข้อบัญญัติ 10,000 - 

5. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต าบลบ้านหัน 

ข้อบัญญัติ 80,000 - 

6. วันท้องถิ่นไทย ข้อบัญญัติ 5,000 - 
7. จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาดส านักงาน

และอาคารอ่ืน ๆ  ภายในที่ท าการของ อบต บ้านหัน 
ข้อบัญญัติ 90,000 82,500 

8 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 (กองคลัง) 

ข้อบัญญัติ 18,000 17,900 

9. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมาณผล แบบที่ 2* 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองคลัง) 

ข้อบัญญัติ 30,000 29,900 

10. เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA (กองคลัง) ข้อบัญญัติ 2,500 2,300 

11.. จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 4,000 4,000 

12. จัดซื้อโต๊ะท างาน (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 9,000 9,000 
13. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 1,500 1,500 
14. เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 500 500 
15. เก้าอ้ีโพลี แบบ 4ที่นั่ง (แบบ 3 ขา) (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 

16. เก้าอ้ีท างาน แบบมีเท้าแขนพิงมีล้อ (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 6,000 6,000 
17. ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่องล้อเลื่อน (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 
18. พัดลมแบบติดผนังใบพัด 18 นิ้ว แบบดึงเชือก (กอง

ช่าง) 
ข้อบัญญัติ 6,000 6,000 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการปกครอง 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม แหล่งที่มำ งบประมำณตำม

ข้อบัญญัติ/โอน/
เปลี่ยนแปลง 

งบประมำณที่ใช้
จริง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
19 เครื่องท าน้ าร้อน – เย็น (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 
20 ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 15,000  
21 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 

2*(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองช่าง) 
ข้อบัญญัติ 30,000 29,900 

22. เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA (กองช่าง) ข้อบัญญัติ 2,500 2,300 

23. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) (กองช่าง) 

ข้อบัญญัติ 7,900 7,900 

24. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ข้อบัญญัติ 42,000 42,000 
 

 รวม  1,024,900 352,460 
 รวมทั้งสิ้น   31,680,586 25,211,576.49 
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แบบที่  4  ผลกำรด ำเนินงำน 

1.  ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ       
(เต็ม  10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.00 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.00 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.50 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.50 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.00 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 9.50 

ภำพรวม 90.00 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ       
(เต็ม  10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.50 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.00 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.00 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.50 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.50 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.00 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 8.50 

ภำพรวม 85.50 
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ยุทธศำสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ       
(เต็ม  10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.00 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.50 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.50 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.50 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.50 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.50 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 7.50 

ภำพรวม 75.50 

 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ       
(เต็ม  10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.50 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.50 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.50 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.50 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.00 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 8.00 

ภำพรวม 75.50 
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ยุทธศำสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ       
(เต็ม  10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.50 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.50 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.50 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.50 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.50 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.50 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 9.00 

ภำพรวม 95.00 

 
ยุทธศำสตร์ที่  6.  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนาองค์กร 
 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ       
(เต็ม  10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.50 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.50 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.50 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.50 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.50 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 9.00 

ภำพรวม 85.50 
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2  สรุปควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 85 13 2 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 82 15 3 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

71 26 3 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

70 25 5 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 77 20 3 

6. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

76 21 3 

7. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 85 12 3 
8. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

80 17 3 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 82 16 2 
ภำพรวม 80.00 16.00 4 
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 
1.  สภำพปัญหำและอุปสรรค 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
(ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2562)พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียมกับ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส าหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหันด าเนินการเองเห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกัน
งบประมาณท่ีมี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันจะบรรจุไว้
เพ่ือรับรองการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมทรัพยากรน้ า เป็นต้น 
 2.  สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนายังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
2.  สรุปรำยงำนผลกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ อุปสรรค กำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 1. การก าหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เท่าท่ีควร ท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
น้อยส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
 2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และ
เป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ 
 3. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
3. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 1. การก าหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูงผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหันมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และ
เป้าหมายของแผนพัฒนา 
 3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
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  รวมจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนด าเนินการ 87 โครงการเป็นจ านวนเงิน  31,541,287 บาท 

   (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
   
  รวมจ านวนโครงการที่ไดป้ฏิบัติ 74  โครงการ  เป็นจ านวนเงิน   25,211,576.49  บาท  

             (ยี่สิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์ถ้วน) 
 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
       ขอแสดงความนับถือ  

 
       สุนทร  ชัยด ี
                 (นายสุนทร           ชัยดี) 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
           บุณยานุช  เมินเมือง 
      (นางสาวบุณยานุช      เมินเมือง) 

         คณะกรรมการและเลขานุการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
            ถาวร  บวัแพร 
        (นายถาวร      บัวแพร) 

    ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

 


