
คํานํา

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กําหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัว จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เสร็จแล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นท่ีได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวทราบ และ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถ่ิน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
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บทสรุปของผู้บริหาร

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดําเนินการกําหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเคร่ืองเบ่งช้ีว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนําไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และทําให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อจะได้นําข้อมูลดังกล่าว
ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้



ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดําเนินการแล้ว ไม่ควรมีการโอนงบประมาณเพิ่มใน
ภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณทีผิดพลาดอันเน่ืองมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติแล้วควรเร่งดําเนินโครงการ/กิจกรรมให้
เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีงบประมาณควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชน/ชุมชน เป็นสําคัญ

4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคํานึงถุงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและสถานการณ์เงิน การคลังของ
ท้องถิ่นเป็นสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดําเนินโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดําเนินโครงการให้มากข้ึน

6. ควรมีการสํารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวและมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนําไปสู่แนวทางการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแกไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดําเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด

8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดําเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่างท่ัวถึง



ส่วนท่ี 1บทนํา
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถ่ิน (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปขีององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว จึงเป็นการติดตามผลท่ีใหค้วามสําคัญ ดงันี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา อบต.หนองบัวหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการดําเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาอบต.หนองบัว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่
อย่างไร

3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน

4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ทําให้
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ปลัด/
รองปลัด หัวหน้าสํานัก ผู้อํานวยการกอง บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นทีแ่วดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลหนองบัว

บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้ม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในอบต.หนองบัวให้
เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ สิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
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พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้

1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผ
ลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้

3. เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสํานัก/

ผู้อํานวยการกองทุกระดับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในตําบลหนองบัวหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบด้วย

1. นายบุญหนา โพธ์ิสะราแสง สมาชิกสภาอบต.หนองบัว ประธานกรรมการ
2. นายละคร ศิรินามมนตรี สมาชิกสภาอบต.หนองบัว กรรมการ
3. นายธนพล สุวรรณสม สมาชิกสภาอบต.หนองบัว กรรมการ
4. นายไพศาล พลช่วย ผู้แทนประชาคมทองถ่ิน กรรมการ
5. นายอุทัย แสนจ่าไกล ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ
6. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคุยเชือก ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
7. ผู้อํานายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนเมืองน้อย ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
8. นายบัวลอย คําสีโห ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายหนูดี ไชยทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
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10. นายชยพล ยศพล ผู้อํานวยการกองช่าง กรรมการ
11. นางสาวจริญญา ครูพิพรม หัวหน้าสํานักปลัด เลขานุการ/กรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว ต้องดําเนินการ
ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อ
ผูบ้ริหารท้องถ่ินเพือ่ดําเนินการต่อไป

2. การกําหนดแนวทางและวธิีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

ได้กําหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดังนี้

2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเร่ิมดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซ่ึงดูได้จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลที่ได้มา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนท่ีได้กําหนดไว้ ซ่ึงส่ิงสําคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ข้ันต่ําตามที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกําหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
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รายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตามซ่ึงจะปรากฏในส่วนท่ี 2และส่วนท่ี 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.หนองบัวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัวเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวเสนอต่อสภาอบต.หนองบัวและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อํานาจในสํานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัว

3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

มีอํานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนาย
กอบต.หนองบัวเพื่อให้นายกอบต.หนองบัวเสนอต่อสภาอบต.หนองบัวและคณะกรรมการพัฒนาของอบต.หนอง
บัวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้ันตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

สภาอบต.
หนองบัว

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

นายกอบต.
หนองบัว

เสนอรายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ
นายกอบต.
หนองบัว

นายกอบต.
หนองบัว

คณะกรรมการ
พัฒนาของ

อบต.หนองบัว

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
ป ร ะ ก าศผลกา ร ติ ด ต า มและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในตําบลหนองบัวทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แ ต่ วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน(Monitoring and evaluation tools for local
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาอบต.หนองบัวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมนิผล
เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเคร่ืองการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหน้าที่ ภารกิจของอบต.หนองบัว
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนําเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัวกําหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัว
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 และสรุป
ภาพรวม

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนาย
กอบต.หนองบัว อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกอบต.หนองบัวเสนอสภาอบต.
หนองบัวเพ่ือรับทราบต่อไป

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ท่ีได้กําหนดข้ึนมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของอบต.หนองบัว

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเคร่ืองมือที่มีอยู่
จริงในอบต.หนองบัวมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินของอบต.หนองบัวซ่ึงสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ
ขนาด ความจุ พื้นท่ี จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของอบต.หนองบัวท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับตําบลและอาจรวมถึง
ระดับอําเภอหรือจังหวัดด้วยด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดข้ึนได้

2) การสํารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจดัทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซ่ึงศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า



ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลหนองบัว/องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวจะมีการบันทึกการ
สํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจํา
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อไดด้ังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ตา่ง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการซ่ึงจะทําให้วธิีการปฏิบัตดิําเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจบุันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรพัยากรในการดําเนินโครงการพฒันาท้องถ่ิน

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนําไปจดัทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิตหิรอืขอ้มูลที่เป็นจรงิ ทําให้ได้รบัความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมี้ส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรตา่ง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปจัจุบนัเสมอ

6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกอบต. ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการ
ปรบัปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได้

7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในอบต.หนองบัวแต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการทํางานใหเ้ปน็องค์รวมของหน่วยงาน ทําใหเ้ปา้หมายขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
บัวเกิดความสําเรจ็ตามเป้าหมายหลกั มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได้รับการบริการประชาชนในเขตตําบลหนองบัว/องค์การบริหาร
สว่นตําบลหนองบัว



5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีสําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดําเนิน

โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่างๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ทํา
ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยัง
สามารถกําหนดมาตรการต่างๆ สําหรับปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้

7. ทําให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว แต่ละคน แต่ละสํานัก/
กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได้รับการบริการประชาชนในขตตําบลหนองบัว
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ส่วนท่ี 2 การติดตามและประเมินผล
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว เป็นการจัดทํายุทธศาสตร์และ

แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
มหาสารคาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอโกสุมพิสัย และแผนชุมชนตําบลหนองบัว

2.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวมีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริมบริหารจัดการท่ีดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการ

พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความ

สงบเรียบร้อยและความม่ันคง สวัสดิการชุมชนและสังคม
ฯลฯ

2) พันธกิจประกอบด้วย
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

พันธกิจท่ี 3 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พันธกิจท่ี 4 ส่งเสริมการทําการเกษตรอินทรีย์และการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือให้เด็ก สตรี เยาวชนและประชาชนได้รับ

การศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่สังคมท่ีมีคุณภาพ

พันธกิจท่ี 6 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจท่ี 7 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา และส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สาธารณสุข

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายท่ี 1 มีระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพและประชาชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
จุดมุ่งหมายท่ี 2 มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีได้



มาตรฐานและเพียงพอ
จุดมุ่งหมายท่ี 3 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความ

สงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ

จุดมุ่งหมายท่ี 4 เด็ก สตรี เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาตามสิทธิข้ัน
พื้นฐานอย่างทั่วถึง

จุดมุ่งหมายท่ี 5 มีกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
ชุมชน

จุดมุ่งหมายท่ี 6 ประชาชนมีการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน

จุดมุ่งหมายท่ี 7 มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า

4) แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การให้บริการแก่ประชาชน และส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้สํานักงานให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามรถ มี
คุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกท่ีดีต่อการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนน
ระหว่างหมู่บ้าน สะพานทางน้ํา ร่องระบายน้ํา
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และสร้างระบบน้ําเพ่ือการเกษตร
แนวทางการพัฒนาท่ี 6 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
แนวทางการพัฒนาท่ี 7 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน
แนวทางการพัฒนาท่ี 8 ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการดําเนิน
ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาท่ี 9 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
แนวทางการพัฒนาท่ี 10 ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
แนวทางการพัฒนาท่ี 11 ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ ท้ังใน
ระบบและนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กให้มี
มาตรฐาน
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แนวทางการพัฒนาท่ี 12 การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี
แนวทางการพัฒนาท่ี 13 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาท่ี 14 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน
แนวทางการพัฒนาท่ี 15 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
แนวทางการพัฒนาท่ี 16 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะและการนํากลับมาใช้ใหม่
แนวทางการพัฒนาท่ี 17 การป้องกัน ดูแลรักษา บําบัดฟื้นฟูสร้างสมดุลทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาท่ี 18 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางการพัฒนาท่ี 19 การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนาท่ี 20 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
แนวทางการพัฒนาท่ี 21 ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

5) วิสัยทัศน์
“เมืองเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล
การบริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล”
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1.2 โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน
(บาท)

ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการ
ท่ีดี

- พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การให้บริการแก่ประชาชน และ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
- พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้สํานักงานให้ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสาม
รถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีต่อการ
ให้บริการและการปฏิบัติหน้าท่ี

19 2,350,000 15 1,477,696.12

ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
อาชีพ

- ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพานทางน้ํา ร่องระบายนํ้า
- ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร และสร้างระบบน้ํา
เพ่ือการเกษตร
- พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน
- ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

27 4,882,000 23 4,461,326.48

ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ

- ส่งเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้
ท้ังในระบบและนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กให้มีมาตรฐาน
- การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมการเรียนรู้ภาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน

19 4,187,822 18 3,274,801.34

ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
และสวัสดิการสังคมและชุมชน

- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
- พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะและการนํากลับมาใช้ใหม่
- การป้องกัน ดูแลรักษา บําบัดฟ้ืนฟูสร้างสมดุลทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
- ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
และสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

50 15,738,593 41 13,817,751.86

รวม 115 27,158,415 97 23,031,575.80
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การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดี (ตุลาคม 61 – กันยายน 62)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการวันท้องถ่ินไทย 20,000 9,750 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

2 โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล 15,000 7,875 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

3 โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อําเภอโกสุมพิสัย 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

4 โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการท่ีมี

ต่อ อบต.หนองบัว

20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

5 โครงการ internet ตําบลและเช่าพ้ืนท่ีเว็ปไซด์ของอบต. และ

พัฒนาระบบอิเล็คทรอนิค

75,000 59,611.90 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

6 โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

7 โครงการปลูกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง

บัว

20,000 19,640 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

8 โครงการโครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนอําเภอโกสุมพิสัยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

9 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์(ทุกประเภทท่ีเก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงาน)

850,000 467,024 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

10 โครงการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 410,000 340,500 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

11 โครงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 200,000 118,948.22 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

12 โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว 5,000 2,145 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

13 โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงาน

พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว
20,000 16,825

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

14 โครงการส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงาน
250,000 340,427

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองบัว 30,000 30,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

16 โครงการสํารวจและจัดทําแผนท่ีภาษี 70,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

17 โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน(อบต.หนองบัว)

300,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

18 โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน

(อําเภอโกสุมพิสัย)

10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

19 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

อบต.หนองบัวด้านคอมพิวเตอร์

20,000 19,950 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว



รวม 19 โครงการ 2,350,000 1,477,696.12
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ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 1 โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ ปีงบประมาณ 2562

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

2 โครงการสํารวจและจัดทําแผนท่ีภาษี 70,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

3 โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน(อบต.หนองบัว)

300,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

4 โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ

ชาวบ้าน(อําเภอโกสุมพิสัย)

10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

รวม 4 โครงการ 390,000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.1 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

2 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.2 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

3 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.3 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

4 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.4 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

5 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.5 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

6 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.6 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

7 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.7 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

8 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.8 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

9 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.9 100,000 96,600 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

10 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.10 100,000 96,600 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมหวัง เครือศรี ถึง

คลองส่งนํ้าชลประทาน 3R ม. 1

208,000 184,500 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 เร่ิมจากบ้านนายทวี โสดา

พรม ถึง บ้านนายเกษม แสงการ

81,000 75,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน เร่ิมจากบ้านนาย

สมทรง สายบัณฑิต ถึง สวนนายทวีชัย เปรมผล ม. 6

408,000 392,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

14 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. (ชนิดรางต้ืน) หมู่ที่ 3

เร่ิมจากบ้านนายศักดิ์สิทธ์ิ ถึง บ้านนางมุกดา พลเยี่ยม

388,000 348,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านหนองปลาเข็ง

ม. 7

100,000 99,644.48 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว



16 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตําบลหนองบัว 30,000 15,600 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

15

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

17 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกราษฎรตําบลหนองบัว 15,000 12,800 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

18 โครงการตามแนวพระราชดําริ 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

19 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง

การเกษตร

20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

20 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 18,200 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

21 โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรอินทรีย์ 20,000 18,400 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

22 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

23 โครงการจัดซื้อเคร่ืองตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจ

วิเคราะห์ดิน

15,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

24 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว์ 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

25 โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

26 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว 2,400,000 2,223,982 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

27 โครงการติดตั้งพัดลมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว 72,000 72,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

รวม 27 โครงการ 4,882,000 4,461,326.48 ตามข้อบัญญัติ



16

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ ปีงบประมาณ 2562

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการตามแนวพระราชดําริ 30,000 -
ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้

ดําเนินการ

2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง

การเกษตร

10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้

ดําเนินการ

3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้

ดําเนินการ

4 โครงการจัดซื้อเคร่ืองตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจ

วิเคราะห์ดิน

15,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้

ดําเนินการ

รวม 4 โครงการ 75,000 - ตามข้อบัญญัติ



17

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน

สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองบัว ประจําปี 2562

1,468,000 1,140,800 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว



2 โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า

จัดการเรียนการสอน)

427,330 243,100 เงินอุดหนุนแบบ

มีวัตถุประสงค์

(ต้ังไว้ใน

ข้อบัญญัติ)

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 35,000 34,360
ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

4 โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา(ลํานํ้าชีเกมส์) ศูนย์พัฒนา

การศึกษาลํานํ้าชี
10,000 10,000

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

5 โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด(ร.ร.กลุ่ม

ลํานํ้าช)ีศูนย์พัฒนาการศึกษาลํานํ้าชี

10,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

6 โครงการประเพณีท้องถ่ินบุญคูณลาน 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้วแต่

ไม่ได้เบิก

งบประมาณ

7 โครงการจัดกิจกรรม”มหกรรม ข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง

ของอําเภอโกสุมพิสัย”

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

8 โครงการแข่งขันกีฬาภายในตําบลหนองบัว 200,000 127,390 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

9 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานท่ี 30,000 17,440 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร

กลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง 2 ศูนย์

739,900 771,580 เงินอุดหนุนแบบ

มีวัตถุประสงค์

(ต้ังไว้ใน

ข้อบัญญัติ)

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริม

นม) ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง 2

ศูนย์ และโรงเรียน 5 แห่งสังกัด สพฐ. ตําบลหนองบัว

992,592 834,157.34 เงินอุดหนุนแบบ

มีวัตถุประสงค์

(ต้ังไว้ใน

ข้อบัญญัติ)

ดําเนินการ

แล้ว

12 โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แต่ไม่ได้

เบิกจ่าย

งบประมาณ

13 โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง

2 ศูนย์)

10,000 7,724 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

18

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ



ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

14 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 35,000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แต่ไม่ได้

เบิกจ่าย

งบประมาณ

15 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

35,000 -

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แต่ไม่ได้

เบิกจ่าย

งบประมาณ

16 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และวัฒนธรรมของตําบลหนองบัว(ประเพณีสงกรานต์และวัน

ผู้สูงอายุตําบลหนองบัว)

85,000 73,250 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แล้ว

17 โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา 50,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้

ดําเนินการ

18 โครงการวันสําคัญทางศาสนา(ศูนย์เด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์) 5,000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แต่ไม่ได้เบิก

งบประมาณ

19 โครงการวันไหว้ครู (ท้ัง 2 ศูนย์) 5,000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แต่ไม่ได้

เบิกจ่าย

งบประมาณ

รวม 19 โครงการ 4,187,822 3,274,801.34

โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ ปีงบประมาณ 2562

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา 85,000 - ตามข้อบัญญัติ

รวม 2 โครงการ 85,000

19



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน

(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนท้ิง 100,000 26,900 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

3 โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับ

ท้องถ่ิน ตําบลหนองบัว(สปสช.)
100,000 100,000

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

4 โครงการเช่าสถานท่ีทิ้งขยะ 280,000 195,001.86 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

5 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 20,000 13,600 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 50,000 27,060 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

7 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนชรา 9,229,200 8,646,100 เงินอุดหนุน ดําเนินการแล้ว

8 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,140,800 1,923,200 เงินอุดหนุน ดําเนินการแล้ว

9 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 12,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

10 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 25,000 5,160 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

11 โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 120,000 63,250 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

12 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน 20,000 18,920 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

13 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

14 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือพัฒนาสตรี 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

15 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 13,350 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

16 โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

17 โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 40,000 28,590 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

18 โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

19 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20,000 19,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

20 โครงการรวมใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว(ปลูกป่าชุมชน) 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

21 โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร 20,000 19,950 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

22 โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด 15,000 14,950 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

23 โครงการจัดทําและสํารวจแนวเขตถาวรพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 20,000 21,940 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

24 โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 50,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

25 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ(ยานพาหนะและขนส่ง) 2,119,000 2,107,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

26 โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองบัว 70,000 70,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

27 โครงการอบรมแกนนําส่งเสริมด้านสุขภาพ(อสม.) 20000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ



28 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

50000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแต่

ไม่ได้เบิก

งบประมาณ

29 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าและตรวจสอบคุณภาพนํ้าสาธารณะ

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

20000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

30 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

31 โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ 15,000 14,950 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

32 โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน 15,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

33 โครงการโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าได้
555,593 107,700

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

34 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 15,000 14,930 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

35 โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร. 70,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

36 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 15,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

37 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานตําบลหนองบัว 25,000 - เงินอุดหนุน ไม่ได้ดําเนินการ

38 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

39 โครงการจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันไฟ 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

40 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.1 20,000 20,000
ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ)

41 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.2 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ)

42 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.3 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ)

43 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.4 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ)

44 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.5 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ)

45 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.6 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ)

46 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.7 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ)

47 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.8 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ)



48 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.9 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ)

49 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.10 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ)

50 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจําหมู่บ้าน 20,000 19,200 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ)

จํานวน 50 โครงการ 15,738,593 13,817,751.86
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน

(ตุลาคม 61 – กันยายน 62) โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ ปีงบประมาณ 2562

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการอบรมแกนนําด้านส่งเสริมสุขภาพ(อสม.) 20,000 - ตามข้อบัญญัติ

2 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ

3 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานตําบลหนองบัว 40,000 - ตามข้อบัญญัติ

4 โครงการจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันไฟ 20,000 - ตามข้อบัญญัติ

5 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 15,000 - ตามข้อบัญญัติ

6 โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย 20,000 - ตามข้อบัญญัติ

7 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าและตรวจสอบคุณภาพนํ้าสาธารณะ

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

20,000 - ตามข้อบัญญัติ

8 โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร. 70,000 - ตามข้อบัญญัติ

9 โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน 15,000 - ตามข้อบัญญัติ

รวม 7 โครงการ 230,000 - ตามข้อบัญญัติ
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ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานปี 2562 และแผนดําเนินการเพ่ิมเติม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562

สรุป
โครงการท่ีได้ดําเนินการแล้ว 97 โครงการ
โครงการท่ีมีในแผนดําเนินงานปี 2562 จํานวน 115 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 97 x 100 = 84.34

115
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ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ

ท่ีเสร็จ

จํานวนโครงการท่ี

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ

ท่ียังไม่ได้

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ

ท่ีมีการยกเลิก

จํานวนโครงการ

ท่ีมีการเพ่ิมเติม

จํานวนโครงการ

ท้ังหมด

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน จํานวน

1. ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดี 15 13.04 - - 4 3.47 - - 2 19

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ

พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
23 20.00 - - 4 3.47 - - 3 27

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 18 15.65 - - 1 0.86 - - - 19

4. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน
41 35.65 - - 9 7.82 - - 11 50

รวม 97 84.34 - - 18 15.65 - - 16 115



ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินถ่ายโอนภาระกิจการก่อสร้างแลบํารุงรักษาถนน) ประจําปี พ.ศ. 2563
โครงการ ผลการดําเนินโครงการ งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
ผือ ม.1,ม.10 – บ้านดอนโพธ์ิ อ.เชียงยืน

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

งบประมาณท่ี
ได้รับ(บาท)

งบประมาณท่ีลงนาม
สัญญา (บาท)

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย(บาท)

หมายเหตุค่าปรับ

 - - 9,600,000 6,880,000 6,742,400 137,600

รวม 1 โครงการ 9,600,000 6,880,000 6,742,400 137,600
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2.1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เน่ืองจากบางโครงการต้องใช้เงิน

งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ

2. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้การดําเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

3. ได้รับงบประมาณล่าช้า

4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไม่สามารถดําเนินการได้ทุกโครงการ

5. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สําหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา

6. เน่ืองจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงทําบางโครงการไม่ได้ดําเนินการ

7. ข้ันตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่น่ิงเปล่ียนไปมาทําให้มีข้ันตอนทําให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า

8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขาดประสบการณ์และไม่มีค่าตอบแทนท่ีเป็นแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอกรับการ

สนับสนุนงบประมาณต่อไป

2. ควรดําเนินการซักซ้อมและทําความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไม่สามารถควบคุมได้

3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจําเป็น

4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน

5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู่แล้ว

6. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองท้ังก่อนเริ่มโครงการ

ระหว่างดําเนินการ และหลังดําเนินโครงการเสร็จสิ้น

7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการดําเนินโครงการเอง

8. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองบัว

9. ลงระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
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2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
2.1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
หน่วยงาน
สนับสนุน

โครงการในแผนดําเนินงาน/ดําเนินการจริง
จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน
(บาท)

ด้านการเมืองและส่งเสริมบริหารจัดการท่ี
ดี

บริหารจัดการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนา
ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป
-แผนงานรักษาความสงบภายใน
-แผนงานสถิติและวิชาการ
-งบกลาง

-สํานักปลัด
-กองคลัง
-กองสาธารณสุข

-สํานักปลัด
-กองคลัง
-กองสาธารณสุข

20 3,581,600 15 2,740,954.36

ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
อาชีพ

-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-การเศรษฐกิจ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการเกษตร

-สํานักปลัด
-กองช่าง
-กองคลัง
-กองการเกษตร

-สํานักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการเกษตร

51 9,883,000 47 9,107,500

ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

-การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

-แผนงานการศึกษา
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

-กองการศึกษา
-สํานักปลัด
-กองช่าง
-กองคลัง
-กองการเกษตร

-กองการศึกษา
-สํานักปลัด
-กองช่าง
-กองคลัง
-กองการเกษตร

23 4,157,920 18 3,251,080.76

ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
สวัสดิการและสังคม

-บริการชุมชนและสังคม
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานงบกลาง

-กองสาธารณสุขฯ
-กองสวัสดิการฯ
-สํานักปลัด
-กองคลัง

-กองสาธารณสุข
ฯ
-กองสวัสดิการฯ
-สํานักปลัด
-กองคลัง

50 15,152,826 38 12,459,037.62

รวม 144 32,775,346 118 27,558,572.74
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2.2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 เดือนตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
1. ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดี

2 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอาชีพ

3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคง

และสวัสดิการสังคมและชุมชน
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง
- เสริมสร้างความสําคัญของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- การรักษาความสงบภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ด้านความม่ันคง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
- ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
- การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
- พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ

- การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
- จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
- การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
- ปรับปรุงการบริการจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”

4. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาละเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
- เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานของท้องถิ่น
- สนับสนุนช่วยเหลือและประสานการทํางานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
และหน่วยงานอ่ืน

- สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาตามกฎหมายกําหนด
5. ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- การป้องกันและแกไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาชีพและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
สู่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดี (ตุลาคม 62 – กันยายน 63)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการวันท้องถ่ินไทย 20,000 13,900 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

2 โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล 15,000 4,625 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

3 โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อําเภอโกสุมพิสัย 20,000 12,935 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

4 โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการท่ีมี

ต่อ อบต.หนองบัว

20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

5 โครงการ internet ตําบลและเช่าพ้ืนท่ีเว็ปไซด์ของอบต. และ

พัฒนาระบบอิเล็คทรอนิค

75,000 64,702.90 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

6 โครงการสํารวจและจัดทําแผนท่ีภาษี 50,000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแต่

ไม่ได้เบิกจ่าย

งบประมาณ

7 โครงการปลูกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง

บัว

20,000 19,800 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

8 โครงการโครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนอําเภอโกสุมพิสัยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

9 โครงการจัดซื้อวัสดุ(ทุกประเภทท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน) 1,090,000 851,798 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์(ทุกประเภทท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน)
413,600 415,040

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

11 โครงซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 195,000 148,256.46 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

12 โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว

10,000 -

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แล้วแต่ไม่ได้

เบิกจ่าย

งบประมาณ

13 โครงการสํารวจและจัดทําแผนท่ีภาษี

50,000 -

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แล้วแต่ไม่ได้

เบิกจ่าย

งบประมาณ

14 โครงการส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงาน
250,000 334,897

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

15 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 868,000 840,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

รวม 15 โครงการ 3,111,600 2,740,954.36
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ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 1 โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ ปีงบประมาณ 2563

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

2 โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน(อบต.หนองบัว)

300,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

3 โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ

ชาวบ้าน(อําเภอโกสุมพิสัย)

10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

4 โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงาน

พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว

20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตําบลและ

พนักงานจ้าง อบต.หนองบัวด้านคอมพิวเตอร์

20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

รวม 5 โครงการ 360,000 - ตามข้อบัญญัติ

30



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.1 100,000 98,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

2 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.2 100,000 98,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

3 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.3 100,000 98,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

4 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.4 100,000 94,800 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

5 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.5 100,000 94,800 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

6 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.6 100,000 80,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

7 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.7 100,000 94,800 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

8 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.8 100,000 94,800 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

9 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.9 100,000 98,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

10 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.10 100,000 98,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

11 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว 200,000 198,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

12 โครงการปูพ้ืนกระเบ้ืองอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก 66,000 65,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

13 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานอบต.หนองบัว 130,000 128,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

14 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 600,000 497,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

15 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว 289,000 286,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

16 โครงการปรับปรุงทางลําเลียงพ้ืนผลทางการเกษตร ม.6 21,000 14,800 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 191,000 189,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

18 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1 150,000 148,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

19 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคสล. ม.10 176,000 174,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

20 โครงการก่อสร้างขยายถนนคสล.พร้อมรางระบายนํ้าและวาง

ท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก คสล.

236,000 234,000 เงินสะสม ดําเนินการแล้ว



21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (จากถนน

คอนกรีตเดิมถึงศาลพระภูมิ)

300,000 297,000 เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

22 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 (จาก

ทางเข้าหมู่บ้านถึงท่าศาลา)

330,000 326,000 เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

23 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (สาย

มค.ถ.120-02 บ้านคุยเชือก-สะพานบ้านคุยเชือก เร่ิมจาก STA

0+000 กม. ถึง STA 0+175 กม.)

500,000 496,900 เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (เส้นรอบบ้าน

ช่วงสระนานายรินทร์ทอง)

300,000 298,000 เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

25 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (จาก

บ้านนางแสงรัตน์ถึงบ้านนายจํานง ดรวงษ์ชัย)

132,000 130,000 เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

31

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

26 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,9 จํานวน 2

จุด จุด 1 แยกหน้าวัดถึงศาลาประชาคม จุด 2 จากศาลาประชาคมถึง

หม้อแปลงไฟฟ้า

200,000 198,000

เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

27 โครงการปรับปรุงถนนลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.4 (โซน

ตะวันออก) จํานวน 4 จุด 1. จากนานายพร ชัยทัด – นานายลือ 2.

จากบ้านนายสา ไปทิศตะวันออก 3. นานายประวัติ ไปทิศตะวันออก

4. นานายหวา ไปทิศตะวันออก กว้าง 3 ม. ยาว1,780 ม.

399,000 396,000

เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

28 โครงการปรับปรุงถนนลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม. 4 (โซนใต้)

จํานวน 2 จุด 1. นานายประเสริฐ-นานายบัวบาล 2. จากสวนนาย

บัวพันธ์-สวนนายปราโมทย์ กว้าง 3 ม. ยาว 900 ม.

201,000 199,000

เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

29 โครงการปรับปรุงถนนลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.8 จากบ้านนาง

ชู สีพลเงิน เลียบคลองชลประทาน 9R ฝ่ังด้านชวา-สะพานขาว กว้าง

3 ม. ยาว 1,400 ม.

320,000 317,000

เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

30 โครงการปรับปรุงถนนลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.9 จํานวน 4 จุด

1. จากพนังสี่แยกนานายบุญเล้ียงไปฝายมหาสารคาม 2. จากพนังสี่

แยกไปประปาหมู่บ้านและไปแม่นํ้าช-ีสวนนายสุปัน 3. จากนานายคํา

500,000 496,000

เงินสะสม ดําเนินการแล้ว



พอง-สวนนางหนูเพียร 4. จากแยกนานางเสาวลักษณ์ไปกุดเวียน-นา

นายเสาร์ โพธ์ิศรี กว้าง 3 ม. ยาว 2,205 ม.

31 โครงการปรับปรุงถนนลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.10 จํานวน 5

จุด 1. จุดนานายบุญหนา 2. จากปากคลอง9R-นานางสุดใจ 3. จาก

ประตูห้วยนํ้าเค็ม-ปลายคลอง9R 4. จากนานางเข็มพร-นานางอุบล

5. นานางอ่อนจันทร-์นานายรังสรรค์ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,630 เมตร

365,000 362,000

เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

32 โครงการปรับปรุงถนนลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.10 จํานวน 3

จุด (โซนตะวันตก) 1. จากต้นโพธ์ิป่าสมุนไพร-นานายวิชัย 2. นานาย

จอม-นานายสนิท 3. นานางไพร-นานายบุญเล้ียง กว้าง 3 เมตร ยาว

1,050 ม.

235,000 233,000

เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

33 โครงการปรับปรุงถนนลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.6 จํานวน 5 จุด

1. จากประปาหมู่บ้านเลียบคลองชลประทาน-หนองบอน 2. จากบ้าน

นายพนัด-คลอง3R 3. จากนานางสุมาลี-นานางลําดวล 4. จากคลอง

ชลประทาน 3R-นานางเกตมณี 5. จากคลองชลประทาน3R-นานาย

อํานวย กว้าง 3 ม. ยาว 1,965 ม.

440,000 436,000

เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จํานวน 2 จุด 1. จาก

บ้านนายทวี โสภาประเทศ-คลองชลประทาน9R 2. จากบ้านนายวีระยุ

ทธ มูลพิลึก-คลองชลประทาน

280,000 278,000

เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

35 โครงการปรับปรุงถนนลําเลียงพืชผลทางการเกษตร ม.6 (โซนใต้) 160,000 158,000 เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

32

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.1, ม.10 กว้าง 5 ม. ยาว 175

ม. หนา 0.15 ม.
500,000 496,500

เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.1 กว้าง 3 เมตร ยาว 178 ม.

หนา 0.15 ม.

300,000 297,000 เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

38 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล. ม.2 89,000 87,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

39 โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.นํ้า ม.5 300,000 298,000 เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

40 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ม.2 270,000 268,000 เงินสะสม ดําเนินการแล้ว

42 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตําบลหนองบัว 55,000 50,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

43 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกราษฎรตําบลหนองบัว 30,000 30,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

44 โครงการตามแนวพระราชดําริ 20,000 17,800 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว



45 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

46 โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรอินทรีย์ 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

47 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว์ 20,000 19,800 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

รวม 47 โครงการ 9,345,000 9,107,500 ตามข้อบัญญัติ

33

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ ปีงบประมาณ 2563

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(ให้แก่โรงสีชุมชน)บ้านหนองผือ 10,000 -
ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้

ดําเนินการ

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน กําจัดแมลง ศัตรูพืช หนูนา หอยเชอร่ี 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้

ดําเนินการ

3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้

ดําเนินการ



4 โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000

รวม 4 โครงการ 70,000 - ตามข้อบัญญัติ

34

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 1,520,000 1,519,020 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ



บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน

สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองบัว ประจําปี 2563

เสร็จแล้ว

2 โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า

จัดการเรียนการสอน)

241,400 272,000 เงินอุดหนุนแบบ

มีวัตถุประสงค์

(ต้ังไว้ใน

ข้อบัญญัติ)

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 35,000 33,630
ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

4 โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา(ลํานํ้าชีเกมส์) ศูนย์พัฒนา

การศึกษาลํานํ้าชี
10,000 10,000

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

5 โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด(ร.ร.กลุ่ม

ลํานํ้าช)ีศูนย์พัฒนาการศึกษาลํานํ้าชี

10,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

6 โครงการติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์พัฒนาเด็ก

บ้านคุยเชือก

20,000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้วแต่

ไม่ได้เบิก

งบประมาณ

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ท้ัง 2

ศูนย์) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

42,600 33,600 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ท้ัง 2

ศูนย์) ค่าหนังสือเรียน

28,400 22,400 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ท้ัง 2

ศูนย์)ค่าอุปกรณ์การเรียน

28,400 22,400 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร

กลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง 2 ศูนย์

695,800 467,400 เงินอุดหนุนแบบ

มีวัตถุประสงค์

(ต้ังไว้ใน

ข้อบัญญัติ)

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริม

นม) ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง 2

ศูนย์ และโรงเรียน 5 แห่งสังกัด สพฐ. ตําบลหนองบัว

1,000,260 800,225.76 เงินอุดหนุนแบบ

มีวัตถุประสงค์

(ต้ังไว้ใน

ข้อบัญญัติ)

ดําเนินการ

แล้ว

12 โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง

2 ศูนย์)

10,000 6,245 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แต่ไม่ได้

เบิกจ่าย

งบประมาณ

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียน

การสอน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ท้ังสองศูนย์

61,060 49,160 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

เสร็จแล้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

14 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แต่ไม่ได้

เบิกจ่าย

งบประมาณ

15 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

30,000 -

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แต่ไม่ได้

เบิกจ่าย

งบประมาณ

16 โครงการวันไหว้ครู (ท้ัง 2 ศูนย์) 5,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แล้ว

17 โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แต่ไม่ได้

เบิกจ่าย

งบประมาณ

18 โครงการจัดกิจกรรม”มหกรรม ข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง

ของอําเภอโกสุมพิสัย”

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการ

แล้ว

รวม 18 โครงการ 3,787,920 3,251,080.76

โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ ปีงบประมาณ 2563

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา 30,000 - ตามข้อบัญญัติ

2 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานท่ี 30,000 - ตามข้อบัญญัติ

3 โครงการแข่งขันกีฬาภายในตําบลหนองบัว 200,000 - ตามข้อบัญญัติ

4 โครงการประเพณีท้องถ่ินบุญคูณลาน 30,000 - ตามข้อบัญญัติ

5 โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตําบลหนองบัว) 85,000 - ตามข้อบัญญัติ

รวม 6 โครงการ 375,000 -
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน

(ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 20,000 8,700 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนท้ิง 60,000 32,300 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

3 โครงการเช่าสถานท่ีทิ้งขยะ 250,000 229,057.62 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

4 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 20,000 7,300 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

5 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องันและระงับอัคคีภัย 20,000 19,570 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

6 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนชรา 11,255,600 9,228,500 เงินอุดหนุน ดําเนินการแล้ว

7 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,920,000 2,021,000 เงินอุดหนุน ดําเนินการแล้ว

8 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 12,500 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

9 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 20,000 17,500 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

10 โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 30,000 19,140 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

11 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน 20,000 19,710 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 15,000 14,640 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

13 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือพัฒนาสตรี 15,000 14,770 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

14 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000 450 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

15 โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 20,000 18,300 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

16 โครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 24,300 24,300 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

17 โครงการรวมใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว(ปลูกป่าชุมชน) 10,000 450 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

18 โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร 20,000 17,800 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

19 โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด 20,000 8,700 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

20 โครงการจัดทําและสํารวจแนวเขตถาวรพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 40,000 - ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

21 โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองบัว 70,000 100,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

22 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การ

บริหารส่วนตําบลหนองบัว

98,050 98,050 เงินสะสม ดําเนินการแล้ว
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หมายเหตุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

23 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว 15,000 14,495 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

24 โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ 20,000 18,300 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

25 โครงการโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าได้
497,226 286,725

ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 20,000 18,550 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

27 โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ดําเนินการ

28 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.1 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

29 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.2 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

30 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.3 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

31 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.4 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

32 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.5 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

33 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.6 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

34 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.7 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

35 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.8 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

36 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.9 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

37 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.10 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ดําเนินการแล้ว

38 โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย 20,000 8,230

จํานวน 38 โครงการ 14,790,176 12,459,037.62
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน

(ตุลาคม 62 – กันยายน 63) โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ ปีงบประมาณ 2563

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา

1 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ

2 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานตําบลหนองบัว 10,000 - ตามข้อบัญญัติ

3 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 20,000 - ตามข้อบัญญัติ

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

50,000 - ตามข้อบัญญัติ

5 โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร. 70,000 - ตามข้อบัญญัติ

6 โครงการจัดการนํ้าท้ิงนํ้าเสียในครัวเรือน 20,000 - ตามข้อบัญญัติ

7 โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 40,000 - ตามข้อบัญญัติ

8 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20000 - ตามข้อบัญญัติ

9 โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับ

ท้องถ่ิน ตําบลหนองบัว(สปสช.)

100,000 - ตามข้อบัญญัติ

10 โครงการป่ันจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว

30,000 - ตามข้อบัญญัติ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.)

50,000 - ตามข้อบัญญัติ

12 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจําหมู่บ้าน 20,000 - ตามข้อบัญญัติ

รวม 12 โครงการ 350,000 - ตามข้อบัญญัติ
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2.2.3 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงาน

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน
2. ผู้บริหารท้องถ่ิน สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อสภา

ท้องถ่ิน
3. สภาท้องถ่ิน -จัดให้มีการประชุมสภาท้องถ่ิน สมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญ แล้วแต่กรณี เพ่ือรับทราบผ

ลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจากผู้บริหาร
-สมาชิกสภาอภิปรายและเสนอความเห็นได้
-ประธานสภาท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินที่รับทราบ
และอาจเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินแล้วส่งให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

4. ผู้บริหารท้องถ่ิน ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีได้รับทราบและข้อเนอความเห็น
ข้อเสนอ แนวทางพัฒนาท้องถ่ินให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

5. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน -ผู้บริหารท้องถ่ินจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือรับทราบการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจากสภาท้องถ่ิน
-เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารประกาศผลให้
ประชาชนทราบต่อไป

6. ผู้บริหารท้องถ่ิน -ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
-ปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
-อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



2.2.4 กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล
- จากการสังเกต/สอบถาม ผู้รับผิดชอบโครงการ
- แบบสอบถาม/อิงข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ
- โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับบริการจากการเก็บข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ. 2563

2.2.5 แบบสําหรับการติดตามประเมินผล
- ข้อมูลท่ัวไปสําหรับผู้รับบริการ
- ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด มาตรประมาณค่า 5

ระดับ จํานวน 104 ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจ 4 ด้าน คือด้านขั้นตอนการให้บริการ 6 ข้อ ความพึง
พอใจด้านช่องทางการให้บริการ 7 ข้อ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 6 ข้อ และความพึงพอใจ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 7 ข้อ ของงานบริการ 4 ด้าน คือ (1) ด้านการโยธาและการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง (2) ด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ (3) ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (4) ด้าน
สาธารณสุข

- ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด

40

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว ธันวาคม 2563 ประจําปี 2564 เป็นดังนี้
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

20 17 85

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.67
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 62 95.38

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 10 10 100
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 10 100
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 9 90
3.4 วิสัยทัศน์ 5 4 90
3.5 กลยุทธ์ 5 5 100
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4 90
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100
3.8 แผนงาน 5 5 100
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100



3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100
รวมคะแนน 100 92 92.00
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1.2 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

20 17 85

1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งนํ้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ

3 3 100

1.2 ข้อ มูล เกี่ ยวกับ ด้านการเ มือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวน
ประช ากร และ ช่ ว งอ า ยุ และ จํ านวน
ประชากร ฯลฯ

2 2 100

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา

2 1 50



เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ

2 2 100

1.5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งนํ้า)

2 1 50

1.6 ข้ อ มู ล เ ก่ี ย วกั บศ าสนา ประ เพณี
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ
และอ่ืนๆ

2 2 100
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
นํ้ า ป่ า ไ ม้ ภู เ ข า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

2 1 50

1.8 การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล
จปฐ.

2 2 100

1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา
ร่ วม ตัด สิน ใจ ร่ วมตรวจสอบ ร่วม รับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัว

3 3 100

รวม 20 17 85
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.67
2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง
ค ว า ม ส อดคล้ อ ง ยุ ท ธศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว นโยบาย
ของผู้บริหาร รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

2 2 100

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน

1 1 100

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด

2 2 100



เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น

2 2 100

2.5 การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นที่สีเขียว
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา

2 1 50
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงาน
ไ ด้ แ ก่ S-Strength (จุ ด แ ข็ ง )W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค)

2 1 50

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปัญหา
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา

2 2 100

2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ี
ได้ รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล

2 1 50



การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ
2.9 ผลที่ ไ ด้ รั บจ ากกา ร ดํ า เนิ น ง าน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1 1 100

รวม 15 13 86.67
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1.4 ยุทธศาสตร์
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

3 ยุทธศาสตร์ 65 61 93.85
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัว
สอดคล้ อ ง กับสภาพสั งคม เศรษฐ กิจ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัว และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแ ห่ งช า ติ และ
Thailand 4.0

10 10 10

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเ ช่ือมโยงกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

10 10 100



เ ศ รษฐกิ จและสั งคมแ ห่ งช า ติ และ
Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ Thailand 4.0

10 9 90

3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวและสัมพันธ์ กับโครงการ
พัฒนาท้องถ่ิน

5 4 80
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิง
ท่ีต้องทําตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวท่ีจะนําไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัด เ จน ใน ส่ิ งที่ จ ะ ดํ า เนิ นการ ใ ห้บรรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน

5 5 100

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ี
จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงส่ิงใดท่ีชัดเจน

5 4 80

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่ วนตําบลหนองบัว ซ่ึ ง เ กิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร์

5 5 100

3.8 แผนงาน 5 5 100



แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ือง
หน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์
ตัวชี้ วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวท่ีมีความชัดเจน
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกล่าว
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

5 5 100

3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็น
โครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน

5 5 100

รวม 100 92 93.75
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 90
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ
10 8 80

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

10 8 80

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 90
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 58 96.67

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 100
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณไดถู้กต้อง

5 4 80

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4 80
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5 5 100

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 5 100



5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 100
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ

5 5 100

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

5 5 100

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 100
5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ

5 5 100

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 100
รวมคะแนน 100 92 93.75
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

เปน็การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม)

10 9 90

รวม 10 9 90

2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน



2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือ
นํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามท่ี
ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อํานาจหน้าที่ท่ีได้กําหนดไว้

10 8 80

2.2 วิ เ คราะ ห์ผลกระทบ/ส่ิ งที่ กระทบ
(Impact) โครงการ ท่ี ดํา เนินการใน เ ชิ ง
ปริมาณ (Quantitative)

10 8 80

รวม 10 8 80
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2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ไ ด้ตามวั ต ถุประสง ค์หรื อ ไม่ ซึ่ ง เ ป็น ไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน

10 8 80

3.2 วิ เ ค ร าะห์ ผลกระทบ /ส่ิ งที่ ก ร ะทบ (Impact)
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

10 8 80

รวม 10 8 80



2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน

10 9 90

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแกไ้ขปัญหาความยากจน
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน
(ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

10 9 90

รวม 10 9 90
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน
5 โครงการพัฒนา 60 58 96.67

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัวและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวที่กําหนดไว้ ชือ่โครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อา่นแล้วเขา้ใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต

5 5 100

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5 5 100

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูก่ารตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้งสภาพท่ีอยาก
ให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจํานวนเท่าไหร่
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนวา่โครงการน้ีจะทําท่ีไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
เป้าหมายรอง

5 4 80



5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4)
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน

5 4 80

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางการพัฒนา (3) ยดึวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
ภายใตแ้นวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ

5 5 100
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

5 โครงการพัฒนา 60 58 96.67

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิ จัยและพัฒนา แ ล้วต่อยอดความไ ด้ เป รียบเ ชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

5 5 100

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้อง กับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคล่ือน

5 5 100



การพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเ ช่ือมต่อหรือเ ดินทางไปด้วย กันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน

5.8 โครงการแ ก้ ไข ปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ
เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) (LSEP)

5 5 100

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้อง กับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5
ประการในการจัดทําโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปรง่ใส (Transparency)

5 5 100

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

5 โครงการพัฒนา 60 58 96.67

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการ
กํ าหนดราคาและตรวจสอบไ ด้ ใน เ ชิ งประ จัก ษ์
มีความคลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้า
ของการนําไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏใน
รูปแบบอ่ืนๆ

5 5 100

5.11 มีการกําหนดตัวชี้ วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
มี ก า ร กําหนดดั ช นี ช้ี วั ด ผล ง าน (Key Performance
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใ ช้
บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ใ ช้ บ อ ก
ประสิท ธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึง
พอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ

5 5 100



วัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ไดร้บั)
5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้
การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระ ดับของความ สํา เ ร็ จ ได้ (3) ระ บุ ส่ิ ง ท่ีต้ องการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

5 5 100

100 92 93.75
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ
เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ

เพศชาย 166 44.10
เพศหญิง 210 55.90

376 100.00

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามช่วงอายุ
อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ

ต่ํากว่า 18 ปี - -
อายุ 18-30 ปี 71 18.90
อายุ 31-50 ปี 93 24.70
อายุ 51-60 ปี 185 49.20

อายุสูงกว่า 60 ปี 27 7.20
รวม 376 100.00

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โยจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ



ประถมศึกษา 181 48.10
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 150 39.90

อนุปริญญา/ปวส. 35 9.30
ปริญญาตรี 10 2.70

สูงกว่าปริญญาตรี - -
รวม 376 100.00

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ
แม่บ้าน 49 13.00
เกษตรกร 217 57.70

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 41 10.90
รับราชการ 3 0.80
รัฐวิสาหกิจ 8 2.10

นักเรียน/นักศึกษา 24 6.40
อื่นๆ ระบุ..(รับจ้างทั่วไป) 34 9.00

รวม 376 100.00
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3.2 ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
3.2.1 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ด้าน ต่อการดําเนินงาน
3.2.1.1 ความพึงพอใจด้านข้ันตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.51

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ
1. ข้ันตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว 93.52 มากท่ีสุด
2. มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 95.35 มากท่ีสุด
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะนําข้ันตอนในการให้บริการ 94.29 มากท่ีสุด
4. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 94.44 มากท่ีสุด
5. ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ

94.96 มากท่ีสุด

6. มีการให้บริการตามลําดับก่อนหลัง 94.52 มากท่ีสุด
โดยรวม 94.51 มากท่ีสุด

3.2.1.2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.25
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ

1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 94.31 มากท่ีสุด
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 93.58 มากท่ีสุด
3. มีการให้บริการหลายช่องทาง 94.34 มากท่ีสุด
4. มีกล่องรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 94.46 มากท่ีสุด
5. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 94.40 มากท่ีสุด
6. เข้าถึงช่องทางการให้บริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก 93.50 มากท่ีสุด



7. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี 95.18 มากท่ีสุด

โดยรวม 94.25 มากท่ีสุด

3.2.1.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.47
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ

1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
เหมาะ

94.73 มากท่ีสุด

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 94.64 มากท่ีสุด

3. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
และมีความพร้อมในการให้บริการ

94.23 มากท่ีสุด

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการ เช่น การ
ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจน
ถูกต้องน่าเชื่อถือ

94.28 มากท่ีสุด

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 94.43 มากท่ีสุด

6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่นไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ

94.49 มากท่ีสุด

โดยรวม 94.47 มากท่ีสุด
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3.2.1.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.00

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ
1. สถานที่ต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 94.02 มากท่ีสุด
2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องนํ้า
โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีน่ังคอยรับบริการ

93.45 มากท่ีสุด

3. ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 95.29 มากท่ีสุด
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการให้บริการ 94.03 มากท่ีสุด
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ/์เคร่ืองมือในการให้บริการ 93.21 มากท่ีสุด
6. การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้
บริการ

93.65 มากท่ีสุด

7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย

94.33 มากท่ีสุด

โดยรวม 94.00 มากท่ีสุด

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามตัวช้ีวัดในภาพรวมท้ัง 4 งานบริการ



ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 94.51 มากท่ีสุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 94.25 มากท่ีสุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.47 มากท่ีสุด
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 94.00 มากท่ีสุด

โดยรวม 94.31 มากท่ีสุด
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3.2.2 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในภาพรวม 4 งานบริการ ต่อการดําเนินงาน
3.2.2.1 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในด้านโยธาและการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 94.77 มากท่ีสุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 94.36 มากท่ีสุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.52 มากท่ีสุด
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.62 มากท่ีสุด

โดยรวม 94.57 มากท่ีสุด

3.2.2.2 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 94.74 มากท่ีสุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 94.38 มากท่ีสุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.32 มากท่ีสุด
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 93.77 มากท่ีสุด

โดยรวม 94.30 มากท่ีสุด

3.2.2.3 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ



1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 94.22 มากท่ีสุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 94.10 มากท่ีสุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.23 มากท่ีสุด
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 93.87 มากท่ีสุด

โดยรวม 94.10 มากท่ีสุด

3.2.2.4 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในด้านสาธารณสุข
ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 94.32 มากท่ีสุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 94.17 มากท่ีสุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.79 มากท่ีสุด
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 93.73 มากท่ีสุด

โดยรวม 94.25 มากท่ีสุด
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สรุปผลการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
แสดงร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจในงานบริการท่ี 1 งานด้านโยธาและการขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง

94.57 มากท่ีสุด

2. ความพึงพอใจในงานบริการท่ี 2 งานด้านการรักษาความ
สะอาดในท่ีสาธารณะ

94.30 มากท่ีสุด

3. ความพึงพอใจในงานบริการท่ี 3 งานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

94.10 มากท่ีสุด

4. ความพึงพอใจในงานบริการท่ี 4 งานด้านสาธารณสุข 94.25 มากท่ีสุด
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 94.30 มากท่ีสุด
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานปี 2563 และแผนดําเนินการเพ่ิมเติม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563

สรุป
โครงการท่ีได้ดําเนินการแล้ว 118 โครงการ
โครงการท่ีมีในแผนดําเนินงานปี 2563 จํานวน 144 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 118 x 100 = 81.95

144
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ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ

ท่ีเสร็จ

จํานวนโครงการท่ี

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ

ท่ียังไม่ได้

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ

ท่ีมีการยกเลิก

จํานวนโครงการ

ท่ีมีการเพ่ิมเติม

จํานวนโครงการ

ท้ังหมด

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน จํานวน

1. ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดี 15 10.41 - - 5 3.47 - - - 20

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ

พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
47 32.64 - - 4 2.78 - - - 51

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 18 12.50 - - 5 3.47 - - - 23

4. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน
38 26.39 - - 12 8.33 - - - 50

รวม 118 81.95 - - 24 18.05 - - - 144



ส่วนท่ี 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จนถึงแก้ไข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้ตามความเหมาะสม
เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป

ดังน้ัน เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของ
แผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังน้ี

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดี (ตุลาคม 62 – มีนาคม 63)

จํานวน
โครงการปี

2563

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการท่ี
อนุมัติ

งบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ.ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1

2563

จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ
เสร็จแล้ว

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท่ีอนุมัติ

เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว

(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท่ีอนุมัติ

โครงการท่ีอยู่ใน
ระหว่าง

ดําเนินการ

โครงการท่ียัง
ไม่ได้ดําเนินการ

29 3,804,000 20 3,581,600 94.15 15 75.00 2,740,954.36 76.53 - 5
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1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ (ตุลาคม 62 – มีนาคม 63)
จํานวน

โครงการปี
2563

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการท่ี
อนุมัติ

งบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ.ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2

2563

จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ
เสร็จแล้ว

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท่ีอนุมัติ

เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว

(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท่ีอนุมัติ

โครงการท่ีอยู่ใน
ระหว่าง

ดําเนินการ

โครงการท่ียัง

ไม่ได้ดําเนินการ

67 31,342,500 51 9,883,000 31.53 47 92.16 9,107,500 92.15 - 4

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตุลาคม 62 – มีนาคม 63)
จํานวน

โครงการปี
2563

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการท่ี
อนุมัติ

งบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ.ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3

2563

จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ
เสร็จแล้ว

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท่ีอนุมัติ

เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว

(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท่ีอนุมัติ

โครงการท่ีอยู่ใน
ระหว่าง

ดําเนินการ

โครงการท่ียัง

ไม่ได้ดําเนินการ

34 4,963,647 23 4,157,920 83.77 18 78.26 3,251,080.76 78.19 - 5
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1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม (ตุลาคม 62 – มีนาคม 63)
จํานวน

โครงการปี
2563

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการท่ี
อนุมัติ

งบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ.ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4

2563

จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ
เสร็จแล้ว

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท่ีอนุมัติ

เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว

(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท่ีอนุมัติ

โครงการท่ีอยู่ใน
ระหว่าง

ดําเนินการ

โครงการท่ียัง

ไม่ได้ดําเนินการ

62 13,613,400 50 15,152,826 111.31 38 76.00 12,459,037.62 82.22 - 12

หมายเหตุ งบประมาณ ท่ีมากกว่าในแผนพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 4 มาจากรัฐบาลเบี้ยยั้งชีพและงบด้านการศึกษา
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2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เน่ืองจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณ

จํานวนมากในการดําเนินโครงการ

2. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้การดําเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

3. ได้รับงบประมาณล่าช้า

4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไม่สามารถดําเนินการได้ทุกโครงการ

5. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สําหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา

6. เน่ืองจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงทําบางโครงการไม่ได้ดําเนินการ

7. ข้ันตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่น่ิงเปล่ียนไปมาทําให้มีข้ันตอนทําให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า

8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขาดประสบการณ์และไม่มีค่าตอบแทนท่ีเป็นแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอกรับการ

สนับสนุนงบประมาณต่อไป

2. ควรดําเนินการซักซ้อมและทําความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไม่สามารถควบคุมได้

3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจําเป็น

4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน

5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู่แล้ว

6. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองท้ังก่อนเริ่มโครงการ

ระหว่างดําเนินการ และหลังดําเนินโครงการเสร็จสิ้น

7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การดําเนินโครงการเอง

8. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองบัว

9. ลงระบบข้อมูลการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ E-Paln ให้เป็นปัจจุบัน
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ผลการพิจารณา การพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน(2561-2565)
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว ธันวาคม 2563 ประจําปี 2564 เป็นดังนี้
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

20 16 80

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 55 84.61

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 10 8 80
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 8 80
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8 80
3.4 วิสัยทัศน์ 5 5 100
3.5 กลยุทธ์ 5 4 80
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4 80
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100
3.8 แผนงาน 5 5 100
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 3 60
3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100

รวมคะแนน 100 83 83
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1.2 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

20 16 80

1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งนํ้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ

3 2 66.66

1.2 ข้อ มูล เกี่ ยวกับ ด้านการเ มือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวน
ประช ากร และ ช่ ว งอ า ยุ และ จํ านวน
ประชากร ฯลฯ

2 1 50

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

2 1 50

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ

2 2 100

1.5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งนํ้า)

2 2 100

1.6 ข้ อ มู ล เ ก่ี ย วกั บศ าสนา ประ เพณี
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี

2 2 100



และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ
และอ่ืนๆ

66
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
นํ้ า ป่ า ไ ม้ ภู เ ข า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

2 1 50

1.8 การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล
จปฐ.

2 2 100

1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา
ร่ วม ตัด สิน ใจ ร่ วมตรวจสอบ ร่วม รับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัว

3 3 100

รวม 20 16 80
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80
2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง
ค ว า ม ส อดคล้ อ ง ยุ ท ธศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว นโยบาย
ของผู้บริหาร รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

2 1 50

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน

1 1 100

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น

2 1 50

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น

2 2 100

2.5 การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นที่สีเขียว
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา

2 2 100
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงาน
ไ ด้ แ ก่ S-Strength (จุ ด แข็ ง )W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค)

2 1 50

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปัญหา
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา

2 1 50

2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ี
ได้ รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ

2 2 100

2.9 ผลที่ ไ ด้ รั บจ ากกา ร ดํ า เนิ น ง าน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

1 1 100

รวม 15 12 80
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1.4 ยุทธศาสตร์
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

3 ยุทธศาสตร์ 65 55 84.61
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัว
สอดคล้ อ ง กับสภาพสั งคม เศรษฐ กิจ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัว และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแ ห่ งช า ติ และ
Thailand 4.0

10 8 80

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเ ช่ือมโยงกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแ ห่ งช า ติ และ
Thailand 4.0

10 8 80

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ Thailand 4.0

10 8 80

3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น

5 5 100



ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวและสัมพันธ์ กับโครงการ
พัฒนาท้องถ่ิน

70
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิง
ท่ีต้องทําตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวท่ีจะนําไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัด เ จน ใน ส่ิ งที่ จ ะ ดํ า เนิ นการ ใ ห้บรรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน

5 4 80

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ี
จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงส่ิงใดท่ีชัดเจน

5 4 80

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่ วนตําบลหนองบัว ซ่ึ ง เ กิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร์

5 5 100

3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ือง
หน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์
ตัวชี้ วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวท่ีมีความชัดเจน
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกล่าว

5 5 100
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

5 3 60

3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็น
โครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน

5 5 100

รวม 100 83 83
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว เดือน ธันวาคม 2563 ประจําปี 2564 เป็นดังนี้
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 90
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 80
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 90
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 90
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 50 83.33

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4 80
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 80
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกตอ้ง

5 4 80

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 3 60
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5 3 60

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4 80
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 100
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ

5 4 80

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

5 5 100

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 100
5.11 มีการกําหนดตวัช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ

5 5 100

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4 80
รวมคะแนน 100 85 85
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลําดั
บ

ประเด็นพิจารณา คะแน
น

เต็ม

คะแน
น

ที่ได้

ร้อย
ละ
ของ
คะแน
นเต็ม

ความเห็น
ของ

คณะกรรมก
ารติดตาม

และ
ประเมินผล

แผน
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)

10 9 90

รวม 10 9 90

2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏบัิติในเชิงปริมาณ
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือ
นํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามท่ี
ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

5 4 80



(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อํานาจหน้าที่ท่ีได้กําหนดไว้

2.2 วิ เ คราะ ห์ผลกระทบ/ส่ิ งที่ กระทบ
(Impact) โครงการ ท่ี ดํา เนินการใน เ ชิ ง
ปริมาณ (Quantitative)

5 4 80

รวม 10 8 80
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2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ไ ด้ตามวั ต ถุประสง ค์หรื อ ไม่ ซึ่ ง เ ป็น ไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน

5 4 80

3.2 วิ เ ค ร าะห์ ผลกระทบ /ส่ิ งที่ ก ร ะทบ (Impact)
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

5 5 100

รวม 10 9 90

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการ

5 5 100



พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแกไ้ขปัญหาความยากจน
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน
(ดา้นการเกษตรและแหล่งนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

5 4 100

รวม 10 9 90

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน
5 โครงการพัฒนา 60 50

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัวและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวที่กําหนดไว้ ชือ่โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อา่นแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต

5 4 80

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5 4 80

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกตอ้งสภาพท่ีอยาก
ให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจํานวนเท่าไหร่
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธบิายให้ชัดเจนวา่โครงการน้ีจะทําท่ีไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
เปา้หมายรอง

5 4 80

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4)
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน

5 3 60

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยดึวิสัยทัศน์ภายใต้

5 3 60



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การ
ปฏิบัตใิห้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทีเ่ป็นเป้าหมายระยะยาว
ภายใตแ้นวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มติรกับส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ

76
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม
คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน
5 โครงการพัฒนา 60

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจ ท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้ว
ต่อยอดความได้ เปรียบเชิ ง เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

5 4 80

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กําหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน

5 5 100

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ
เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนตอ้งการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ี
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปน็ท้องถิน่ที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) (LSEP)

5 4 80



5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน
การจัดทําโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)

5 5 100

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน
5 โครงการพัฒนา 60

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าของการนําไปต้ังงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ี
ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

5 5 100

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
มี ก า ร กําหนดดั ชนี ชี้ วั ดผลง าน (Key Performance Indicator :
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใ ช้ บ อ กป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใ ช้บอกประ สิทธิภ าพ (efficiency) ได้ เช่น
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถปุระสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

5 5 100

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ (3) ระบุ ส่ิงที่ ต้องการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5)
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

5 4 80

100 85 85
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
---------------------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
รายงานต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และตุลาคมของทุกปี

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนหนองบัว จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัว ประจําปี 2563 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว ตามที่รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว และในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 21 ธันวาคม 2563



จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)
นายหนูคล้าย คํามูลนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ประจําปีงบประมาณ 2563

ของ



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักปลัด อบต.
โทร. 043-029715 ต่อ 14
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