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                 ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เป็นผู้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง 
วิธีกำรในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  รำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันท่ีรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

               ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ำว  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัว จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2564) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งและให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   เสร็จแล้วรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นท่ีได้จำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวทรำบ  และ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวรำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวและคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมกำรหวังว่ำรำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้จะสำมำรถเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำร
พัฒนำและแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชำชนในท้องถิ่น 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

                ด้วยระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลพัฒนำมีหน้ำท่ี
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  
พร้อมท้ังประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผยภำยใน สิบ
ห้ำวัน นับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
                 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ถือว่ำเป็นกระบวนกำรส ำคัญต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นเพรำะ
ระบบกำรติดตำมและประเมินผล เป็นเครื่องเบ่งช้ีว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดกำรพัฒนำท่ีมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ผลจำกกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยหรือไม่ และท ำให้ทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน เพื่อจะได้น ำข้อมูลดังกล่ำว
ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำต่อไป 
                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว  ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้ัง  4  ด้ำน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
                    1.  โครงกำรท่ีได้รับอนุมัติงบประมำณให้ด ำเนินกำรแล้ว ไม่ควรมีกำรโอนงบประมำณเพิ่มใน
ภำยหลัง เพรำะสะท้อนให้เห็นถึงควำมล้มเหลวในกำรบริหำรงบประมำณทีผิดพลำดอันเนื่องมำจำกขำดกำร
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงรอบด้ำน ควรมีกำรตั้งงบประมำณให้สอดคล้องกับกำรเบิกจ่ำยจริง 
                     2. โครงกำร/กิจกรรมท่ีได้ต้ังงบประมำณในข้อบัญญัติแล้วควรเร่งด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้
เสร็จส้ินภำยในปีงบประมำณนั้นๆ 
                     3. โครงกำร/กิจกรรมท่ีมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีงบประมำณควรมีกำร
เปล่ียนแปลงรูปแบบกำรจัดงำนท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิมบ้ำง โดยเน้นประโยชน์ของประชำชน/ชุมชน เป็นส ำคัญ 
                     4. ทุกแผนงำน/โครงกำรท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนำควรค ำนึงถุงควำมเป็นไปได้ในเรื่องของควำม
พร้อมด้ำนพื้นท่ี ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ ผลกระทบท้ังทำงตรงและทำงอ้อมและสถำนกำรณ์เงิน กำรคลังของ
ท้องถิ่นเป็นส ำคัญ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอก 
                     5. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
ให้มำกขึ้น ท้ังก่อนกำรด ำเนินโครงกำร ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร และเมื่อเสร็จส้ินโครงกำร โดยหำแนวทำง วิธีกำร
ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัว รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้รับรู้ ตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำรให้มำกขึ้น 
                    6. ควรมีกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวและมีฐำนข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน เพื่อสำมำรถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของชุมชน เพื่อน ำไปสู่แนวทำงกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและสำมำรถแกไขปัญหำเป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว 
                    7. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร กำรด ำเนินโครงกำรให้ประชำชนรับทรำบอย่ำงท่ัวถึง
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ท่ีสำมำรถเข้ำถึงประชำชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่ำวสำรมำกท่ีสุด 
                    8. ควรมีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนอย่ำงท่ัวถึง 
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1บทน า 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  กำรติดตำม (Monitoring) และ กำรประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนกำรท่ีแตกต่ำงกันมีจุดหมำยไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนกำรท้ังสองมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน ำแนวคิดและหลักกำรติดตำมและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มำประสำนใช้ด้วยกันอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้ผู้บริหำรท้องถิ่น ข้ำรำชกำรพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว พนักงำนจ้ำง สมำชิกสภำท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ำมี) สำมำรถก ำกับดูแล ทบทวน และ
พัฒนำงำน พัฒนำท้องถิ่นตำมแผนงำน โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว จึงเป็นกำรติดตำมผลท่ีให้ควำมส ำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ อบต.หนองบัวหรือ
กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีด ำเนินกำรหรือไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมำณ
ในกำรด ำเนินงำน 
  2. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำอบต.หนองบัว ตรวจสอบดูว่ำแผนงำน 
โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำได้รับปัจจัยหรือทรัพยำกรท้ังด้ำนปริมำณ และคุณภำพตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้หรือไม่
อย่ำงไร 
  3. ผลกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบดูว่ำได้ผลตรงตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหำ
อุปสรรคอะไรบ้ำง ท้ังในด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น และขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ ท ำให้
ทรำบและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนท่ีจะท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำ
ท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2564) โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจเกิดจำกผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัด หัวหน้ำส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรกอง บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว สภำพพื้นท่ีและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิดควำมสอดคล้องกับสภำพพื้นท่ีแวดล้อมในสังคม
ภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนต ำบลหนองบัว 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในกำรไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องมีควำมสุขุมรอบคอบ
ในกำรด ำเนินกำรขยำยโครงกำร งำนต่ำง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหำและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกำสท่ีจะด ำเนินกำรและต้ังมั่นอย่ำงสุขุมรอบคอบพยำยำม
ลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหำและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหำลงให้ได้ ด ำเนินกำรปรับปรุงให้ดี
ขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในอบต.หนองบัวให้
เกิดประโยชน์เพื่อด ำเนินกำรขยำยแผน โครงกำร งำนต่ำง ๆ พร้อมกำรปรับปรุงและเร่งรีบด ำเนินกำร ส่ิงเหล่ำนี้



จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำรติดตำมและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำมเป้ำหมำยประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่ำงดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้วว่ำส่ิงใดควร
ด ำเนินกำรต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อกำร 

                                                           1                                           
พัฒนำท้องถิ่นนั้นว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและประเมินผลแผนงำน โครงกำร
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำน รวมท้ังปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ สภำพผล
กำรด ำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจท่ีได้ก ำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินงำน โครงกำร  
กำรยกเลิกโครงกำรท่ีไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว   
               4. เพื่อทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
  5. เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหำรระดับส ำนั ก/
ผู้อ ำนวยกำรกองทุกระดับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ท่ีจะต้องผลักดันให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน 
โครงกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชำชนในต ำบลหนองบัวหรือสังคมส่วนรวมมำกท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรของส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้ (1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ(2) ด ำเนินกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (3)รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
พร้อมท้ังประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร
หรือคณะท ำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมท่ีเห็นสมควร 



  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีจ ำนวน 11 คน ประกอบด้วย  

1. นำยบุญหนำ  โพธ์ิสะรำแสง      สมำชิกสภำอบต.หนองบัว  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยละคร  ศิรินำมมนตรี          สมำชิกสภำอบต.หนองบัว             กรรมกำร 

3. นำยธนพล  สุวรรณสม             สมำชิกสภำอบต.หนองบัว   กรรมกำร    
4. นำยไพศำล  พลช่วย  ผู้แทนประชำคมทองถ่ิน               กรรมกำร 

5. นำยอุทัย  แสนจ่ำไกล ผู้แทนประชำคมท้องถ่ิน    กรรมกำร 

6. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคุยเชือก  ผู้แทนภำครำชกำร    กรรมกำร 

7. ผู้อ ำนำยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนโนนเมืองน้อย ผู้แทนภำครำชกำร  กรรมกำร 

8. นำยบัวลอย  ค ำสีโห   ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมกำร 

9. นำยหนูดี  ไชยทุม               ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมกำร 

10. นำยชยพล  ยศพล                         ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                        กรรมกำร 

11. นำงสำวจริญญำ  ครูพิพรม               หัวหน้ำส ำนักปลัด                          เลขำนุกำร/กรรมกำร 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ต้องด ำเนินกำร
ให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก ำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ส่ีปี
โดยกำรก ำหนดกรอบ แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำให้เหมำะสมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
  2. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีตำมกรอบแนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำท่ี
ก ำหนด โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำ 
  3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว
ได้ก ำหนดกำรแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นกำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดังนี้ 
  2.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล กำรติดตำมยุทธศำสตร์
และโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น จะเริ่มด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของโครงกำรท่ีจะติดตำมว่ำมี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีกำรก ำหนดกำรติดตำมและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จำกกำรก ำหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้ำก ำหนดไว้แล้วมีควำมชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลกำรติดตำม เป็นต้น จำกนั้นศึกษำว่ำ
ผู้ใช้ผลกำรน ำผลไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆท่ีต้องกำรคืออะไร ต้องกำรให้รำยงำนผลอย่ำงไร มี
ข้อเสนอแนะในกำรติดตำมผลอย่ำงไร ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวอำจใช้วิธีสัมภำษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน ำผลท่ีได้มำ
ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำม 
  2.2 วำงแผนติดตำมและประเมินผลจะน ำวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำมงำนจำก ข้อ 
2.1 มำวิเครำะห์ แล้วเขียนรำยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์กำรติดตำมแหล่งข้อมูล 



เวลำท่ีเก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม ก ำหนดกำรทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก ำหนดไว้ ซึ่งส่ิงส ำคัญท่ีต้องกำรในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนั้น แม้จะวำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภำพเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำในเชิงปริมำณได้น้อยก็ต้องติดตำมเพิ่มจนกว่ำจะได้ครบ
ขั้นต่ ำตำมท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมท่ีก ำหนดไว้แต่ละ
โครงกำรตำมตัวช้ีวัดท่ีก ำหนดไว้ โดยอำจใช้วิธีกำรทำงสถิติพื้นฐำน เช่น กำรแจงนับ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน จ ำนวน เป็นต้น หรืออำจใช้กำรวิเครำะห์แบบ Matrix กำรพรรณนำเปรียบเทียบกำรเขียนFlow 
Chart กำรแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออำจใช้หลำยๆวิธีประกอบกันตำมควำมเหมำะสมของพื้นท่ี
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
  2.5 รำยงำนตำมแบบแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยรำยงำนตำมแบบ
ท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นท้ังนี้ กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนงำนโครงกำรหนึ่งๆ อำจมีหลำยลักษณะก็
ได้ตำมควำมเหมำะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในกำรรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรอำจเขียนเป็น
รำยงำนเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ควำมเป็นมำของโครงกำรท่ีจะติดตำมโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำมซึ่งจะปรำกฏในส่วนท่ี 2และส่วนท่ี 3 
 
2.6รำยงำนผลคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำก
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของอบต.หนองบัวต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวเพื่อให้
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวเสนอต่อสภำอบต.หนองบัวและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของ
ทุกป ี
  2.7 กำรวินิจฉัยส่ังกำรกำรน ำเสนอเพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ี ดีหลังจำก
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ ำนำจในส ำนัก กอง ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้รับรำยงำนสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังกำร เพื่อแก้ไขปัญหำท่ีได้จำกรำยงำนสรุป 
ซึ่งอำจกระท ำโดยตรงหรือเสนอรำยงำนตำมสำยบังคับบัญชำก็ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัว 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยก
อบต.หนองบัวเพื่อใหน้ำยกอบต.หนองบัวเสนอตอ่สภำอบต.หนองบัวและคณะกรรมกำรพัฒนำของอบต.หนองบัว
โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 



 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำอบต.หนองบัวใช้ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำมผลรวมทั้งโดยกำรพิจำรณำเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้คิดสร้ำงไว้เพื่อใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถำมวัดทัศนคติมำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิธีกำร เป็นต้น และหรือโดยกำรสร้ำงเครื่องกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถำม (Questionnaires) แบบสัมภำษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตกำรณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอำศัยสภำพพื้นท่ีท่ัวไป อ ำนำจหน้ำท่ี ภำรกิจของอบต.หนองบัว
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มำตรฐำน แบบต่ำง ๆ ท่ีได้ก ำหนดขึ้นหรือกำรน ำไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน ำเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงหรือ
ภำคสนำม  ด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ต้ังข้อสังเกต/รับทรำบ/เสนอควำมเห็น 

สภำอบต.หนอง
บัว 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล 

นำยกอบต.
หนองบัว 

เสนอ รำยงำนผล 

เมษำยน/ตุลำคม 
เสนอ 

เสนอ 
นำยกอบต.
หนองบัว 

 

นำยกอบต.
หนองบัว 

 

คณะกรรมกำร
พัฒนำของ 

อบต.หนองบัว 

เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทรำบ/เสนอควำมเห็น ป ระก ำศ ผ ล ก ำร ติ ดต ำม แล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น ำ ใ ห้
ประชำชนในต ำบลหนองบัวทรำบ
ในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับ
แ ต่ วั น ร ำย ง ำน ผ ล แ ล ะ เส น อ
ควำมเห็นดังกล่ ำวและต้องปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำสำมสิบวัน 



  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นของอบต.หนองบัวก ำหนดกรอบและ
แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก ำหนดกรอบเวลำ (Time&TimeFrame) โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำ ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นของอบต.หนองบัว
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลเดือนตุลำคม 2561-กันยำยน 2562 และสรุป
ภำพรวม     
                        3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยก
อบต.หนองบัว อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี เพื่อใหน้ำยกอบต.หนองบัวเสนอสภำอบต.
หนองบัวเพื่อรับทรำบต่อไป 
  1.2 ควำมสอดคล้อง (Relevance) เป็นควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก ำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องและน ำไปก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของอบต.หนองบัว 
  1.3 ควำมเพียงพอ  (Adequacy) ก ำหนดทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพโดยน ำเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในอบต.หนองบัวมำปฏิบัติงำน 
  1.4 ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ จะวัดจำก
รำยกำรท่ีเป็นโครงกำรในรอบ 4 ปี  วัดได้จำกช่องปีงบประมำณและท่ีผ่ำนมำ โครงกำรท่ีต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
  1.5 ประสิทธิภำพ (Efficiency)เป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยำกรท่ีถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่นของอบต.หนองบัวซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณ 
ขนำด ควำมจุ พื้นท่ี จ ำนวน ระยะเวลำ เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จำกประสิทธิภำพท ำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณภำพ ซึ่งวัด
เป็นควำมพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชำชนช่ืนชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น 
  ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้อง
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของอบต.หนองบัวท้ังในระดับหมู่บ้ำนและระดับต ำบลและอำจรวมถึง 
ระดับอ ำเภอหรือจังหวัดด้วยด้วย เพรำะว่ำมีควำมสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงกำรพัฒนำท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว
ก ำหนดระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีส ำคัญ 3 ประกำร คือ  



    1) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำง ๆ 
  2.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
    1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพื่อกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพื่อมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุม
ควำมผันแปรของโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) กำรส ำรวจ (survey)เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงกำรจัดท ำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำรในพื้นท่ีจำกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำท่ีบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตำมธรรมชำติ 
พฤติกรรม ควำมต้องกำร ซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและสำมำรถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว
ก ำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับกำรเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำงๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด จะใช้
เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัดนั้นเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น เช่น กำรทดสอบ
และกำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต(จะใช้กำรทดสอบและกำรวัดอย่ำงไร)  
  3.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็น
กำรยืนยันว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปกำร
สัมภำษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ และ
กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร (informal interview) ซึ่งคล้ำยๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวใช้กำรสังเกตเพื่อเฝ้ำดูว่ำก ำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัวมีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และก ำหนดกำรด ำเนินกำรสังเกต (1) กำร
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเข้ำ
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชำชนในหมู่บ้ำนหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นกำรสังเกต บัน ทึก
ลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 



  3.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในท่ีนี่หมำยถึง กำรส ำรวจเพื่อประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้  
ทัศนคติควำมพึงพอใจ ควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบลหนองบัว/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัวคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวจะมีกำรบันทึกกำร
ส ำรวจ และทิศทำงกำรส ำรวจไว้เป็นหลักฐำน 
  3.5 เอกสำร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำรมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนเป้ำประสงค์ค่ำ
เป้ำหมำยกลยุทธ์แผนงำนผลผลิตหรือโครงกำร วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชนท่ีส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำร รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรซึ่งจะท ำใหว้ิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน  
  2. ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ท ำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนำคต 
  3. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลำ 
งบประมำณ และทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำง ๆ 
ท่ีจะน ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เพื่อน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท ำให้ได้รับควำม
เช่ือถือและกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและรับผิดชอบ
โครงกำร มีควำมส ำนึกต่อหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด 
เนื้อหำ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. กำรวินิจฉัย ส่ังกำร นำยกอบต. ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัว สำมำรถวินิจฉัย ส่ังกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอ ำนำจหน้ำท่ีนอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำร
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท ำให้ภำรกิจต่ำง ๆ ของบุคลำกรในอบต.หนองบัวแต่ละคน แต่ละส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ มีควำม
สอดคล้องกัน ประสำนกำรท ำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ท ำให้เป้ำหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
บัวเกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 



  8. สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
กิจกรรม งำนต่ำง ๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในเขตต ำบลหนองบัว/องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัว 

 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
                  กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำร รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต ประโยชน์ต่ำงๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี ้
                  1.  ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน 
                   2.  ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำงๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ท ำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนำคต 
                   3.  ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ 
งบประมำณ และทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
                   4.  สำมำรถเก็บรวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพ
ปัญหำต่ำงๆ ท่ีจะน ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท ำ
ให้ได้รับควำมเช่ือถือและกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำงๆ 
                   5.  กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและ
รับผิดชอบโครงกำร มีควำมส ำนึกต่อหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รำยละเอียด เนื้อหำ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
                   6.  กำรวินิจฉัย ส่ังกำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับ
ส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว สำมำรถวินิจฉัย ส่ังกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอ ำนำจหน้ำท่ี นอกจำกนี้ยัง
สำมำรถก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ส ำหรับปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
                   7.  ท ำให้ภำรกิจต่ำงๆ ของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว แต่ละคน แต่ละส ำนัก/
กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรท ำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ท ำให้เป้ำหมำยของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว เกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 
                   8.  สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
กิจกรรม งำนต่ำงๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในขตต ำบลหนองบัว 
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ส่วนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

 2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน2561 
     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว เป็นกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และแนว
ทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำร
พัฒนำในอนำคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดมหำสำรคำม  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
มหำสำรคำม  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอโกสุมพิสัย และแผนชุมชนต ำบลหนองบัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     2.1.2 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวมีรำยละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมบริหำรจัดกำรท่ีดี 
        ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำร 
                                                       พัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ    
                                   ยุทธศำสตร์ท่ี 3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
                                   ยุทธศำสตร์ท่ี 4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กำรรักษำควำม 
                                                       สงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง สวัสดิกำรชุมชนและสังคม 

ฯลฯ 
       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกิจท่ี 1 พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
                                                       ตำมหลักธรรมำภิบำล 
                                   พันธกิจท่ี 2      พัฒนำประชำธิปไตยและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อ 



                                                       เสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและ 
                                                       ทรัพย์สินของประชำชน 
        พันธกิจท่ี 3  พัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
                                   พันธกิจท่ี 4       ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรอินทรีย์และกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก 
                                                        ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนำอำชีพให้กับประชำชน  
                                   พันธกิจท่ี 5       ส่งเสริมคุณภำพชีวิตเพื่อให้เด็ก สตรี เยำวชนและประชำชนได้รับ 
                                                        กำรศึกษำ เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม เป็นกำรพัฒนำ   
                                                        ศักยภำพของประชำชน ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่สังคมท่ีมีคุณภำพ  
                                   พันธกิจท่ี 6       ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ 
                                                        ท้องถิ่นในชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
                                   พันธกิจท่ี 7       ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ และส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน 
                                                        สำธำรณสุข                                                                                                                                                                                                                               
      
                                3) จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมำยท่ี 1 มีระบบบริหำรจัดกำรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภำพและประชำชน 
                                                       มีส่วนร่วมในกำรพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
       จุดมุ่งหมำยท่ี 2 มีระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรท่ีได้ 
                                                       มำตรฐำนและเพียงพอ 
                                   จุดมุ่งหมำยท่ี 3  เพื่อให้ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง เกิดควำม 
                                                        สงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
                                                        ผู้ด้อยโอกำสได้รับควำมช่วยเหลือ 
                                   จุดมุ่งหมำยท่ี 4  เด็ก สตรี เยำวชน และประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมสิทธิขั้น 
                                                        พื้นฐำนอย่ำงท่ัวถึง 
                                   จุดมุ่งหมำยท่ี 5  มีกิจกรรมด้ำนศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นใน 
                                                         ชุมชน 
                                   จุดมุ่งหมำยท่ี 6  ประชำชนมีกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำเพื่อสุขภำพท่ีดีของ 
                                                          ประชำชน 
                                    จุดมุ่งหมำยท่ี 7  มีกำรอนุรักษ์และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำง 
                                                           คุ้มค่ำ  
       4) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 1  พัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำร ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ 
                                   ประชำชน กำรให้บริกำรแก่ประชำชน และส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 
        แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 2  พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์  



                                   เครื่องใช้ส ำนักงำนให้ทันสมัยและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
        แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 3  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมรถ มี 
                                   คุณธรรมจริยธรรมและจิตส ำนึกท่ีดีต่อกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
                                แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 4  ก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน ถนน 
                                   ระหว่ำงหมู่บ้ำน สะพำนทำงน้ ำ ร่องระบำยน้ ำ  
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 5  ก่อสร้ำง ปรับปรุงแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
                                   พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร และสร้ำงระบบน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 6  พัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ ไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 7  ส่งเสริมพัฒนำอำชีพและสนับสนุนกลุ่มอำชีพในชุมชน 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 8  ส่งเสริมให้ควำมรู้ เทคนิค วิธีกำร และส่งเสริมกำรด ำเนิน 
                                   ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 9  พัฒนำแหล่งท่องเท่ียว 

                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 10 ส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนเพื่อเข้ำสู่ประชำคม 
                                   อำเซียน 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 11 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ ท้ังใน 
                                   ระบบและนอกระบบ กำรพัฒนำศักยภำพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กให้มี 
                                   มำตรฐำน 
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                    แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 12 กำรอนุรักษ์ พัฒนำ ส่งเสริม ศำสนำวัฒนธรรม จำรีต 
                                   ประเพณี 

                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 13 ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 

                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 14 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำสู่ประชำคม 
                                   อำเซียน 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 15 ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและด ำเนินกำร 
                                   ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 16 พัฒนำระบบกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมกำรคัดแยก 
                                   ขยะและกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 17 กำรป้องกัน ดูแลรักษำ บ ำบัดฟื้นฟูสร้ำงสมดุลทำง 
                                   ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 18 ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัย 



                                   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 19 กำรเฝ้ำระวังป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 20 พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 21 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและ 
                                   สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน 
       5) วิสัยทัศน์  
         “เมืองเกษตรอินทรีย์ คุณภำพชีวิตของประชำชนดีถ้วนหน้ำ กำรศึกษำก้ำวไกล  
                                      กำรบริหำรงำนโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล” 
 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2     โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (เฉพำะปี พ.ศ. 2561) 
        ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา 

 
โครงการตามแผนพฒันา ด าเนนิการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ที่ด ี

- พัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำร ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน กำรให้บริกำรแก่ประชำชน และ

28 3,991,500 18 1,164,278.50 



ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 
- พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ส ำนักงำนให้ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อกำรปฏิบัติงำน 
- พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำม
รถ มีคุณธรรมจรยิธรรมและจิตส ำนึกที่ดตี่อกำร
ให้บริกำรและกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริม
อำชีพ 

- ก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน 
ถนนระหว่ำงหมู่บ้ำน สะพำนทำงน้ ำ ร่องระบำยน้ ำ 
- ก่อสร้ำง ปรับปรุงแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร และสร้ำงระบบน้ ำ
เพื่อกำรเกษตร 
- พัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ ไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร 
- ส่งเสริมพัฒนำอำชีพและสนับสนุนกลุ่มอำชีพใน
ชุมชน 
- ส่งเสริมให้ควำมรู้ เทคนิค วิธีกำร และส่งเสริมกำร
ด ำเนินชีวิตโดยยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนเพื่อเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 

55 15,192,800 22 3,293,432.11 

ด้ำนกำรศึกษำศำสนำวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

- ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ 
ทั้งในระบบและนอกระบบ กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กให้มีมำตรฐำน 
- กำรอนุรักษ์ พัฒนำ ส่งเสริม ศำสนำวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณ ี
- ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำสู่
ประชำคมอำเซียน 

38 5,273,647 23 3,907,626.32 

ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง
และสวัสดิกำรสังคมและชุมชน 

- ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและ
ด ำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 
- พัฒนำระบบกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมกำร
คัดแยกขยะและกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ 
- กำรป้องกัน ดูแลรักษำ บ ำบัดฟื้นฟูสร้ำงสมดุลทำง
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
- กำรเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
- พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
- ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
และสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน 

82 15,392,800 62 11,905,475.94 

รวม 203 39,850,747 125 20,270,812.87 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 60 –กันยายน 61) ปีงบประมาณ 2561  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์(ทุกประเภทที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน) 

793,500 357,293 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 440,000 191,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการ internet ต าบลและเช่าพ้ืนที่เว็ปไซด์ของ
อบต. และพัฒนาระบบอิเล็คทรอนิค 

20,000 28,652.50 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

4 โครงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 405,000 63,440 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

390,000 104,743 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองบัว 30,000 28,500 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการลดข้ันตอนและกระบวนการท างาน 5,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณ 

8 โครงการให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยง 5,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณ 

9 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการที่มีต่อ อบต.หนองบัว 

20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงาน 
พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว 

30,000 23,670 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

11 โครงการปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปช่ันให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว 

30,000 14,460 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

12 โครงการอดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนอ าเภอโกสุมพิสัย (อบต.ยางน้อย) 

15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการวันท้องถ่ินไทย 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการประชาคมหมูบ้านและประชาคมต าบล 15,000 790 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

200,000 299,585 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว โอนเพิ่ม 
105,585 บาท 

16 โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อ าเภอโกสุม
พิสัย 

10,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

17 โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว 5,000 2,145 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

รวม  17  โครงการ 2,443,500 1,164278.50   
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ยุทธศาสตร์ด้านที่  1  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ  2561 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการโครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
15,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการส ารวจและจัดท าแผนที่ภาษี 50,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม  4  โครงการ 95,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(เมษายน – กันยายน 61) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ม. 3 221,000 200,000 เงินสะสม ด าเนินการเสร็จแล้ว 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 380,000 350,000 เงินสะสม (ค่าปรับ 8,750 บาท)
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

3 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.2 300,000 285,000 เงินสะสม (ค่าปรับ 713 บาท)
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

4 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.4 300,000 283,000 เงินสะสม ด าเนินการเสร็จแล้ว 

5 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.6 300,000 283,000 เงินสะสม ด าเนินการเสร็จแล้ว 

6 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.7 300,000 285,000 เงินสะสม ด าเนินการเสร็จแล้ว 

7 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.8 300,000 287,000 เงินสะสม ด าเนินการเสร็จแล้ว 

8 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.9 300,000 285,000 เงินสะสม ด าเนินการเสร็จแล้ว 

9 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.10 300,000 285,000 เงินสะสม (ค่าปรับ 713 บาท)
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

10 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.10 188,000 168,000 เงินสะสม (ค่าปรับ 420 บาท)
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

11 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 1 310,000 280,000 เงินสะสม ด าเนินการเสร็จแล้ว 



12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 490,000 450,000 เงินสะสม ด าเนินการเสร็จแล้ว 

รวม 3,689,000 3,441,000  ค่าปรับ 10,596 

 

หมายเหตุ เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนายบุญนวย 
เดชพลมาตย์ ม.1 

288,000 275,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ

แล้ว 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากนานายสุทัศน์ ประสพ
มงคล ถึง คลอง 9R ม.2 

100,000 73,725.39 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

3 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.1 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

4 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.2 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

5 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.3 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

6 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.4 100,000 95,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

7 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.5 200,000 169,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

8 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.6 100,000 95,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

9 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.7 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

10 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.8 150,000 128,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

11 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.9 150,000 124,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

12 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.10 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 



13 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า(รางต้ืน คสล.)ภายในหมู่บ้าน ม.3 
(จากบ้านนายศักด์ิสิทธ์ิ – บ้านนางมุกดา พลเย่ียม) 

282,000 272,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้านนางชู ถึง ท่ีต้ังประปา
หมู่บ้าน ม.8 

100,000 87,915.26 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากคลอง 3R-9R ม.10 (ต่อจากจุดเดิม) 
เร่ิมจากนานายบุญรอด สาขวา – โนนค้อ  

100,000 59,941.46 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายส าเนียง สอนอ า ถึง โรงสี
ชุมชน  ม.4 

223,000 215,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลิม เวียงขวา ถึง หนอง
สะแบง  ม.5  

200,000 188,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุญโฮม ถึง บ้านนาย
จรัส โพธิรุกข์  ม.6 

293,000 275,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 60 – ก.ย. 61) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด (ต่อจากจุดเดิมปี 2557) 
ต่อจากบ้านนายสมชาย รักษาธูป ถึง คลอง 9R  ม.7 (เร่ิมจากบ้าน
นางส าลี สร้อยอั้ว – บ้านนายระวัง ชุมอับภัย) 

324,000 310,000 

ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

20 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าสายรอบจากบ้านนายสติ ถุงเถ่ือน 
ถึง บ้านนายนิลวัฒน์ เกิดศักด์ิ  ม.9 

389,000 374,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

21 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบลหนอง
บัว 

80,000 49,850 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

22 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกราษฎรต าบลหนองบัว 30,000 22,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

รวม 3,609,000 3,293,432.11   

 

หมำยเหตุ เป็นโครงกำรท่ีด ำเนินกำรจริงตำมแผนด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561 (ตุลำคม 60 – กันยำยน61) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ  2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 



ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการตามแนวพระราชด าริ 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โครงการจัดซื้อเคร่ืองตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

15,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว์ 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(กลุ่มโรงสีชุมชนต าบลหนองบัว) 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 205,000 - ตามข้อบัญญัติ  

 
 

16 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ปีงบประมาณ 2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว ประจ าปี 2561 

1,484,000 1,479,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

2 โครงการก่อสร้างลานหน้าเสาธงหน้าลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
อบต.หนองบัว 

40,000 38,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 40,000 35,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการเสร็จ

แล้ว 



4 โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา(ล าน้ าชีเกมส์) ศูนย์พัฒนา
การศึกษาล าน้ าชี 

10,000 10,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการเสร็จ

แล้ว 

5 โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด(ร.ร.กลุ่ม
ล าน้ าชี)ศูนย์พัฒนาการศึกษาล าน้ าชี 

5,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

6 โครงการประเพณีท้องถ่ินบุญคูณลาน 30,000 7,500 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

7 โครงการจัดกิจกรรม”มหกรรม ข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง 
ของอ าเภอโกสุมพิสัย” 

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

8 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลหนองบัว 200,000 60,990 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

9 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานที่ 30,000 21,230 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง  2 ศูนย์ 

774,200 610,017.84 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ต้ังไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริม
นม) ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง  2 
ศูนย์ และโรงเรียน 5 แห่งสังกัด สพฐ. ต าบลหนองบัว 

1,013,670 1,013,058.48 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ต้ังไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

12 โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้วแต่ไม่เบิก
งบประมาณ 

13 โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 
2 ศูนย์) 

10,000 4,990 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

 
 
 
 

17 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ปีงบประมาณ 2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

268,600 268,600 เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์(ต้ังไว้ใน

ข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 



15 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาศูนย์เด็กเล็กศูนย์
หนองบัว 

135,000 123,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

16 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

40,000 - 

ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้วแต่ไม่

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

17 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

40,000 - 

ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้วแต่ไม่

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

18 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมของต าบลหนองบัว 

85,000 78,240 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

19 โครงการวันส าคัญทางศาสนา(ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์) 5,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้วแต่ไม่

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

20 โครงการวันไหว้ครู(ทั้ง 2 ศูนย์) 5,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้วแต่ไม่

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

21 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท้องถ่ิน 

30,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้วแต่ไม่
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

22 โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคุยเชือก 100,000 95,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

23 โครงการก่อสร้างลาน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคุยเชือก 50,000 48,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

รวม 4,415,470 3,907,626.32   

 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา 85,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการจัดท าแปลงเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศูนย์เด็กอบต.หนองบัว) 

20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม  2  โครงการ 105,000 -   

18 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 



                    (ตุลาคม 60 – กันยายน 61) ปีงบประมาณ 2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 10,000 10,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 100,000 53,500 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 

3 โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับ
ท้องถ่ิน ต าบลหนองบัว(สปสช.) 

100,000 100,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 

4 โครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะ 
240,000 247,987.50 

ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

70,000 6,340 
ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

6 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 100,000 48,900 ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

7 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 8,438,000 8,244,300 เงินอุดหนุน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,140,800 1,776,800 เงินอุดหนุน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

9 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 12,000 ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 20,000 13,700 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

11 โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 170,000 63,500 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

12 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน 20,000 15,100 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

13 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีความรู้และพ่ึงตนเองได้ 17,000 11,400 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

14 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือพัฒนาสตรี 17,000 12,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

15 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 200,000 85,248 ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

16 โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 60,000 30,600 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

17 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 60,000 30,040 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

18 โครงการรวมใจภักด์ิรักพ้ืนที่สีเขียว(ปลูกป่าชุมชน) 15,000 3,800 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 



19 โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร. 90,000 73,800 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

20 โครงการจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันไฟ 20,000 16,500 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

19 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

                    (ตุลาคม 60 – กันยายน 61) ปีงบประมาณ 2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

21 โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย 20,000 227,825.22 
ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
22 โครงการโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
811,756 208,485.22 

ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

23 โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด 15,000 14,950 เงินอุดหนุน ด าเนินการ
แล้ว 

24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 17,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

25 โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ 100,000 105,000 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

26 โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน 17,000 16,400 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

27 โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ 17,000 16,500 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

28 โครงการส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัยด้วยวินัยจราจร 20,000 12,800 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

29 โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามปัญหายาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม 

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

30 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า
ด้านหน้าลานอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองบัว 

150,000 145,000 ตามข้อบัญญัติ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

31 โครงการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 
อบต.หนองบัว 

60,000 58,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

32 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว 17,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

33 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ม. ๑ 

6,800 6,800 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

34 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำน
ภัยมะเร็งเต้ำนม  ม. ๑ 

6,600 6,600 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 



35 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสง่เสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย
แม่และเด็ก  ม. ๑ 

5,600 5,600 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

36 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ม.๒ 

5,800 5,800 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

37 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำน
ภัยมะเร็งเต้ำนม ม. ๒ 

5,600 5,600 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

38 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรปรับปรงุภำวะโภชนำกำรและสขุภำพ
เด็ก  ม. ๒ 

8,600 8,600 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

39 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ม.๓ 

6,400 6,400 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

20 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและ 

                   ชุมชน (ตุลาคม 60 – กันยายน 61)  ปีงบประมาณ 2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

40 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรยีนและ
ชุมชน  ม.๓ 

5,000 5,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

41 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสง่เสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย
แม่และเด็ก ม.๓ (ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กก่อนวัยเรียน) 

8,600 8,600 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

42 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ม.๔ 

4,900 4,900 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

43 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรปรับปรงุภำวะโภชนำกำรและสขุภำพ
เด็ก  ม. ๔(ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กก่อนวัยเรียน) 

9,100 9,100 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

44 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำน
ภัยมะเร็งเต้ำนม  ม. ๔(คัดกรองมะเร็งเต้ำนม) 

6,000 6,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

45 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรยีนและ
ชุมชน  ม.๕ 

6,000 6,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

46 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่  ม.๕ 7,000 7,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

47 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To 
be number one  ม.๕ 

7,000 7,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

48 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรยีนและ
ชุมชน  ม.๖ 

6,000 6,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

49 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน  
ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ม.๖ 

7,550 7,550 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

50 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสง่เสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย 6,450 6,450 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 



แม่และเด็ก ม.๖ 

51 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ม.๗ 

7,500 7,500 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

52 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำน
ภัยมะเร็งเต้ำนม  ม. ๗(คัดกรองมะเร็งเต้ำนม) 

6,500 6,500 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

53 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรยีนและ
ชุมชน  ม.๗ 

6,000 6,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

54 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำน
ภัยมะเร็งเต้ำนม  ม. ๘ (คัดกรองมะเร็งเต้ำนม) 

5,000 5,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

55 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ม.๘ 

5,000 5,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

 
 

21 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและ 

                   ชุมชน (ตุลาคม 60 – กันยายน 61)  ปีงบประมาณ 2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

56 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรยีนและ
ชุมชน  ม.๘ 

10,000 
 

10,000 
 

ตำมข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

57 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรยีนและ
ชุมชน  ม.๙ 

8,000 8,000 
ตำมข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

58 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ม.๙ 

5,000 5,000 
ตำมข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

59 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรปรับปรงุภำวะโภชนำกำรและสขุภำพ
เด็ก ม.๙ 

7,000 7,000 
ตำมข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

60 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรยีนและ
ชุมชน ม.๑๐ 

6,600 6,600 
ตำมข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

61 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสง่เสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย
แม่และเด็ก  ม. ๑๐ 

6,600 6,600 
ตำมข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

62 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ม.๑๐ 

6,800 6,800 
ตำมข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

รวม 13,366,556 11,905,475.94   



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

(ตุลาคม 60 – กันยายน 61) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 17,000  ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการอบรมแกนน าด้านส่งเสริมสุขภาพ(อสม.) 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและตรวจสอบคุณภาพน้ าสาธารณะ
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานต าบลหนองบัว 40,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 75,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อบต.หนองบัว 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม  8 โครงการ 229,000 -   
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ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานปี 2561 และแผนด าเนินการเพ่ิมเติม ต้ังแต่เดือนตุลาคม  2560 - เดือนกันยายน 2561 

 

                        สรุป 
                              โครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำรแล้ว                              125      โครงกำร 
                              โครงกำรท่ีมีในแผนด ำเนินงำนปี 2561  จ ำนวน   148    โครงกำร 
                              คิดเป็นร้อยละ 125 x 100  = 84.46  
                                                   148 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน 

1.  ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 18 85.71 - - 3 14.29 - - 2 21 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 

22 68.75 - - 10 31.25 - - 1 32 

3.  ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 23 92.00 - - 2 7.69 - - - 25 

4.  ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน 

62 88.57 - - 8 11.43 - - 30 70 

รวม 125 84.46 - - 23 15.54 - - 33 148 



 
 
 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ(เงินถ่ำยโอนภำระกิจกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำถนน) ประจ ำปี 2561 

(ต้ังแต่เมษำยน 2561 – กันยำยน 2561) 
โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณท่ี
ได้รับ 

งบประมำณ
ตำมท่ีลงนำม

สัญญำ 

งบประมำณท่ี
เบิกจ่ำยไป 

หมำยเหตุ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร Cape Seal รหัส
ถนน อปท.มค.ถ.120-03 สำยบ้ำนโนนเมืองน้อย – บ้ำนคุย
เชือก ม.3 ต ำบลหนองบัว กว้ำง 4 เมตร ยำว 3,942 เมตร 
หนำ 0.05 เมตร  

 - - 7,974,300 6,800,000 6,562,000 ค่ำปรับ 
238,000 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร Cape Seal รหัส
ถนน อปท.มค.ถ.120-04 สำยบ้ำนหนองผือ – ชนเขตต ำบล
เหล่ำบัวบำน     บ้ำนหนองผือ ม.10,1 ต ำบลหนองบัว กว้ำง 
4 เมตร ยำว 2,800 เมตร หนำ 0.05 เมตร 

 - - 4,699,100 3,900,000 3,470,978 ค่ำปรับ 
429,022 

โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ(สนำมฟุตซอล) กว้ำง 22 เมตร  
ยำว 42  เมตร  หนำ 0.10  เมตร 

 - - 709,800 700,000 614,250 ค่ำปรับ 
85,750 



รวม 3 - - 13,383,200 11,400,000 10,647,228 ค่ำปรับ 
752,772 
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2.1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เน่ืองจากบางโครงการต้องใช้เงิน

งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 

 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 

 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 

 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

          5. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา 

            6. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านสาธารณสุขและด้านเกษตรโดยตรงจึงท าให้บางโครงการไม่ได้
ด าเนินการ 

           7. ข้ันตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่น่ิงเปลี่ยนไปมาท าให้มีข้ันตอนท าให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า 

           8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขาดประสบการณ์และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอกรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 

 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

 5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 

            6. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองทั้งก่อนเร่ิม โครงการ 
ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 

            7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินโครงการเอง 

           8. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว 

           9. ลงระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 

25 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562                                                                                     
  2.1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนด ำเนินงำน 
ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

โครงกำรในแผนด ำเนินงำน/ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมบริหำรจัดกำร
ที่ดี 

บริหำรจัดกำรที่ดี เพิ่มประสิทธิภำพ 
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร พัฒนำ
ระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
-แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
-แผนงำนสถิติและวิชำกำร 
-งบกลำง 

-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองสำธำรณสุข 

-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองสำธำรณสุข 

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

ด้ำนกำรพัฒ นำป รับป รุงโครงส ร้ำง
พื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอำชีพ 

-พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
-กำรเศรษฐกิจ 

-แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
-แผนงำนเคหะและชุมชน 
-แผนงำนส ร้ำงควำมเข้มแข็ งของ
ชุมชน 
-แผนงำนกำรเกษตร 

-ส ำนักปลัด 
-กองช่ำง 
-กองคลัง 
-กองกำรเกษตร 

-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่ำง 
-กองกำรเกษตร 

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

ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

-กำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

-แผนงำนกำรศึกษำ 
-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
-แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

-กองกำรศึกษำ 
-ส ำนักปลัด 
-กองช่ำง 
-กองคลัง 
-กองกำรเกษตร 

-กองกำรศึกษำ 
-ส ำนักปลัด 
-กองช่ำง 
-กองคลัง 
-กองกำรเกษตร 

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

ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
มั่นคง สวัสดิกำรและสังคม 

-บริกำรชุมชนและสังคม 
-งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย 

-แผนงำนสำธำรณสุข 
-แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
-แผนงำนส ร้ำงควำมเข้มแข็ งของ
ชุมชน 
-แผนงำนงบกลำง 

-กองสำธำรณสุขฯ 
-กองสวัสดิกำรฯ 
-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 

-กองสำธำรณสุข
ฯ 
-กองสวัสดิกำรฯ 
-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 

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

รวม 115 27,158,415 97 23,031,575.80 



2.2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   2.1  เดือนตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนท่ี 1 ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี                       

                     2 ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ 
                                  ส่งเสริมอำชีพ 
                                3 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
                                4 ด้ำนกำรสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมมั่นคง 
                                   และสวัสดิกำรสังคมและชุมชน  

2. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  

                  ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนควำมมั่นคง 
                     - เสริมสร้ำงควำมส ำคัญของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 
                       พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                     - กำรรักษำควำมสงบภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 
                  ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                     - กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนควำมมั่นคง 
                  ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
                      - พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
                      - กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและท่ัวถึง 
                      - ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
                      - กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะท่ีดี 
                  ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
                      - พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ มีสภำพแวดล้อมและ 
                        นวัตกรรมท่ีเอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมผู้สูงอำยุ 
                      - กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็ง 
                        ของชุมชน 
                  ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
                      - จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ      
                  ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรภำครัฐ 

                               - กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดท่ีเหมำะสม 
                               - กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
                               - กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 



                               - พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
                               - ปรับปรุงกำรบริกำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
  3.   แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
                               - ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                               - ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”  
  4.   ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ท่ี 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำละเสริมสร้ำงประสิทธิภำพขององค์กร 
                               - เพิ่มศักยภำพและประสิทธิภำพกำรท ำงำนของท้องถิ่น 
                               - สนับสนุนช่วยเหลือและประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
                                 และหน่วยงำนอื่น 
                               - สนับสนุนหน่วยงำนอืน่ในกำรพัฒนำตำมกฎหมำยก ำหนด 
  5.   ยุทธศำสตร์จังหวัดมหำสำรคำม 
                         ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม  
                                            เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
                                - กำรป้องกันและแกไขปัญหำส่ิงแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
                                  ทรัพยำกรธรรมชำติ 
                         ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับสู่กำรเป็นศูนย์กลำง 
                                            บริกำรทำงกำรศึกษำและวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                 - ส่งเสริมกำรบริกำรทำงวิชำกำร วิชำชีพและท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
                                   สู่ชุมชน 
                         ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนสู่สังคมเอื้ออำทรและสมำนฉันท์ 
                                 - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
                                 - เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 61 – กันยายน 62) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการวันท้องถ่ินไทย 20,000 9,750 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 15,000 7,875 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อ าเภอโกสุมพิสัย 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มี
ต่อ อบต.หนองบัว 

20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการ internet ต าบลและเช่าพ้ืนที่เว็ปไซด์ของอบต. และ
พัฒนาระบบอิเล็คทรอนิค 

75,000 59,611.90 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

7 โครงการปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปช่ันให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

20,000 19,640 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการโครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนอ าเภอโกสุมพิสัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์(ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน) 

850,000 467,024 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 410,000 340,500 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

11 โครงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 200,000 118,948.22 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

12 โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว 5,000 2,145 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 



13 โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงาน 
พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว 

20,000 16,825 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

250,000 340,427 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองบัว 30,000 30,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

16 โครงการส ารวจและจัดท าแผนที่ภาษี 70,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

17 โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน(อบต.หนองบัว) 

300,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

18 โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
(อ าเภอโกสุมพิสัย) 

10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
อบต.หนองบัวด้านคอมพิวเตอร์ 

20,000 19,950 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

รวม  19  โครงการ 2,350,000 1,477,696.12   
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านที่  1  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ  2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการส ารวจและจัดท าแผนที่ภาษี 70,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน(อบต.หนองบัว) 

300,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน(อ าเภอโกสุมพิสัย) 

10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม  4  โครงการ 390,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.1 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 
2 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.2 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.3 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.4 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.5 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.6 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.7 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 



8 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.8 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.9 100,000 96,600 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพ่ือการเกษตร ม.10 100,000 96,600 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมหวัง เครือศรี ถึง 
คลองส่งน้ าชลประทาน 3R ม. 1 

208,000 184,500 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 เร่ิมจากบ้านนายทวี  โสดา
พรม ถึง บ้านนายเกษม แสงการ 

81,000 75,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน เร่ิมจากบ้านนาย
สมทรง สายบัณฑิต ถึง สวนนายทวีชัย เปรมผล ม. 6  

408,000 392,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (ชนิดรางต้ืน) หมู่ที่ 3 
เร่ิมจากบ้านนายศักด์ิสิทธ์ิ ถึง บ้านนางมุกดา พลเย่ียม 

388,000 348,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านหนองปลาเข็ง  
ม. 7  

100,000 99,644.48 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

16 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบลหนองบัว 30,000 15,600 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

17 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกราษฎรต าบลหนองบัว 15,000 12,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

18 โครงการตามแนวพระราชด าริ 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 



19 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

20 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 18,200 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

21 โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ 20,000 18,400 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

22 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

23 โครงการจัดซื้อเคร่ืองตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

15,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

24 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว์ 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

25 โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

26 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว 2,400,000 2,223,982 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

27 โครงการติดต้ังพัดลมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว 72,000 72,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ  2562 



ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการตามแนวพระราชด าริ 30,000 - 
ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้

ด าเนินการ 
2 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 
10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้

ด าเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการจัดซื้อเคร่ืองตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

15,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม  4  โครงการ 75,000 - ตามข้อบัญญัติ  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว ประจ าปี 2562 

1,468,000 1,140,800 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

2 โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

427,330 243,100 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ต้ังไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 35,000 34,360 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 

4 โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา(ล าน้ าชีเกมส์) ศูนย์พัฒนา
การศึกษาล าน้ าชี 10,000 10,000 

ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

5 โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด(ร.ร.กลุ่ม
ล าน้ าชี)ศูนย์พัฒนาการศึกษาล าน้ าชี 

10,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

6 โครงการประเพณีท้องถ่ินบุญคูณลาน 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้วแต่
ไม่ได้เบิก

งบประมาณ 

7 โครงการจัดกิจกรรม”มหกรรม ข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง 
ของอ าเภอโกสุมพิสัย” 

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

8 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลหนองบัว 200,000 127,390 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

9 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานที่ 30,000 17,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง  2 ศูนย์ 

739,900 771,580 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ต้ังไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริม
นม) ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง  2 

992,592 834,157.34 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ต้ังไว้ใน

ด าเนินการ
แล้ว 



ศูนย์ และโรงเรียน 5 แห่งสังกัด สพฐ. ต าบลหนองบัว ข้อบัญญัติ) 

12 โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

13 โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 
2 ศูนย์) 

10,000 7,724 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

 
 

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

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

14 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 35,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

15 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

35,000 - 

ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

16 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และวัฒนธรรมของต าบลหนองบัว(ประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุต าบลหนองบัว) 

85,000 73,250 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แล้ว 

17 โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา 
 

50,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ด าเนินการ 

18 โครงการวันส าคัญทางศาสนา(ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์) 5,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้เบิก
งบประมาณ 

19 โครงการวันไหว้ครู (ทั้ง 2 ศูนย์) 5,000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

รวม  19  โครงการ 4,187,822 3,274,801.34   

 

 
 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 



ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา 85,000 - ตามข้อบัญญัติ  

รวม  2  โครงการ 85,000    

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

                    (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 100,000 26,900 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับ
ท้องถ่ิน ต าบลหนองบัว(สปสช.) 

100,000 100,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะ 280,000 195,001.86 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 20,000 13,600 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 50,000 27,060 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 9,229,200 8,646,100 เงินอุดหนุน ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,140,800 1,923,200 เงินอุดหนุน ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 12,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 25,000 5,160 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

11 โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 120,000 63,250 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

12 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน 20,000 18,920 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือพัฒนาสตรี 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 13,350 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

16 โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 



17 โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 40,000 28,590 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

18 โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

19 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20,000 19,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

20 โครงการรวมใจภักด์ิรักพ้ืนที่สีเขียว(ปลูกป่าชุมชน) 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

21 โครงการส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัยด้วยวินัยจราจร 20,000 19,950 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

22 โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด 15,000 14,950 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

23 โครงการจัดท าและส ารวจแนวเขตถาวรพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 20,000 21,940 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

24 โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 50,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

25 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ(ยานพาหนะและขนส่ง) 2,119,000 2,107,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

26 โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองบัว 70,000 70,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

27 โครงการอบรมแกนน าส่งเสริมด้านสุขภาพ(อสม.) 20000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

28 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

50000 - ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแต่
ไม่ได้เบิก

งบประมาณ 

29 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและตรวจสอบคุณภาพน้ าสาธารณะ
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

20000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

30 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

31 โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ 15,000 14,950 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

32 โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน 15,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

33 โครงการโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

555,593 107,700 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

34 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 15,000 14,930 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว 

35 โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร. 70,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

36 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 15,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

37 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานต าบลหนองบัว 25,000 - เงินอุดหนุน ไม่ได้ด าเนินการ 

38 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

39 โครงการจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันไฟ 20,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้ด าเนินการ 

40 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.1 20,000 20,000 
ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว

(เพิ่มเติมแผนฯ) 



41 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.2 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

42 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.3 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

43 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.4 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

44 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.5 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

45 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.6 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

46 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.7 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

47 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.8 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

48 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.9 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

49 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.10 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

50 โครงการติดต้ังถังดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน 20,000 19,200 ตามข้อบัญญัติ ด าเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

จ านวน   50  โครงการ 15,738,593 13,817,751.86   

 

 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

(ตุลาคม 61 – กันยายน 62) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการอบรมแกนน าด้านส่งเสริมสุขภาพ(อสม.) 20,000 - ตามข้อบัญญัติ  

2 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 10,000 - ตามข้อบัญญัติ  

3 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานต าบลหนองบัว 40,000 - ตามข้อบัญญัติ  

4 โครงการจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันไฟ 20,000 - ตามข้อบัญญัติ  

5 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 15,000 - ตามข้อบัญญัติ  

6 โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย 20,000 - ตามข้อบัญญัติ  

7 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและตรวจสอบคุณภาพน้ าสาธารณะ 20,000 - ตามข้อบัญญัติ  



เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

8 โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร. 70,000 - ตามข้อบัญญัติ  

9 โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน 15,000 - ตามข้อบัญญัติ  

รวม  7 โครงการ 230,000 - ตามข้อบัญญัติ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3  กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมประเมินผลต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน 
2. ผู้บริหำรท้องถ่ิน สรุปผลและเสนอควำมเห็นจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินต่อสภำ

ท้องถ่ิน 



3. สภำท้องถ่ิน -จัดให้มีกำรประชุมสภำท้องถ่ิน สมัยสำมัญหรือสมัยวิสำมัญ แล้วแต่กรณี เพ่ือรับทรำบผล
กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินจำกผู้บริหำร 
-สมำชิกสภำอภิปรำยและเสนอควำมเห็นได้ 
-ประธำนสภำท้องถ่ินเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินที่รับทรำบ
และอำจเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำท้องถ่ินแล้วส่งให้
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

4. ผู้บริหำรท้องถ่ิน ส่งผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินที่ได้รับทรำบและข้อเนอควำมเห็น 
ข้อเสนอ แนวทำงพัฒนำท้องถ่ินให้คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

5. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน -ผู้บริหำรท้องถ่ินจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินเพ่ือรับทรำบกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินจำกสภำท้องถ่ิน 
-เสนอควำมเห็น ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหำรประกำศผลให้
ประชำชนทรำบต่อไป 

6. ผู้บริหำรท้องถ่ิน -ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินให้ประชำชนทรำบในที่เปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็น 
-ปิดประกำศไว้ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
-อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งภำยในเดือนธันวำคม ของทุกปี 

 
 
2.2.4 ก ำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
       - จำกกำรสังเกต/สอบถำม 
       - แบบสอบถำม/อิงข้อมูลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมำรับบริกำร 
       - โดยใช้ข้อมูลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีรับบริกำรจำกกำรเก็บข้อมูลของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
 
2.2.5 แบบส ำหรับกำรติดตำมประเมินผล 
       - ข้อมูลท่ัวไปส ำหรับผู้รับบริกำร 
       - ข้อมูลควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำร ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยปิด มำตรประมำณค่ำ 5 
ระดับ  จ ำนวน 104 ข้อ ครอบคลุมควำมพึงพอใจ  4 ด้ำน  คือด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  6 ข้อ  ควำมพึง
พอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร  7 ข้อ  ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร  6 ข้อ และควำมพึงพอใจ
ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  7 ข้อ ของงำนบริกำร  4 ด้ำน คือ (1) ด้ำนกำรโยธำและกำรขออนุญำตปลูก
ส่ิงก่อสร้ำง (2) ด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดในท่ีสำธำรณะ  (3) ด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม  (4) ด้ำน
สำธำรณสุข 
        - ข้อเสนอแนะต่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร แบบสอบถำมเป็นแบบปลำยเปิด 

 



 
ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์และติดตำมประเมินผล 

 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรพิจำรณำและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 
                ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ครั้งท่ี 1/2560  
เมื่อวันท่ี......เดือนตุลำคม 2560  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

20 17 85 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 13 86.67 
3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65 62 95.38 
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 10 10 100 
 3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  10 10 100 
 3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด  10 9 90 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4 90 
 3.5 กลยุทธ์   5 5 100 
 3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 90 
 3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  5 5 100 
 3.8 แผนงำน  5 5 100 
 3.9 ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงกำร 5 5 100 

รวมคะแนน 100 92 92.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

20 17 85  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ ต้ัง
ของหมู่บ้ ำน/ชุมชน/ต ำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ 
ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขต
กำรปกครอง กำรเลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมู ล เกี่ ยวกับ ด้ำนกำรเมื อง/กำร
ปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกต้ัง  
ฯลฯ ประชำกร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวน
ป ระช ำก ร  แล ะ ช่ วงอ ำ ยุ แ ล ะจ ำน วน
ประชำกร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น 
กำรศึกษำ สำธำรณสุข  อำชญำกรรม ยำ
เสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ  

2 1 50  

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริกำรพ้ืนฐำน เช่น 
กำรคมนำคมขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุสัตว์ กำร
บริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำร
พำณิชย์/กลุ่มอำชีพ แรงงำน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้ำนกำรเกษตร

2 1 50  



และแหล่งน้ ำ) 
1 .6  ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศ ำสน ำ ป ร ะ เพ ณี 
วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ ประเพณี
และงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภำษำ
ถ่ิน สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 2 100  

 

 
 
 
 
 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น 
น้ ำ  ป่ ำ ไ ม้  ภู เ ข ำ  คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

2 1 50  

1.8 กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินหรือกำรใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100  

1.9 กำรประชุมประชำคมท้องถ่ิน รูปแบบ 
วิธีกำร และกำรด ำเนินกำรประชุมประชำคม
ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ 
ร่วม ตัดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหำส ำหรับกำร
พัฒนำท้องถ่ินตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

3 3 100  

รวม 20 17 85  

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.67  
 2.1 กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง 

ค วำม ส อ ด ค ล้ อ ง ยุ ท ธศ ำส ต ร์ จั งห วัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังห วัด ยุทธศำสตร์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว นโยบำย
ของผู้บริหำร รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0 

2 2 100  

2.2 กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้ ผลของกำร
บังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดข้ึนต่อกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

1 1 100  

2.3 กำรวิเครำะห์ทำงสั งคม เช่น  ด้ำน 2 2 100  



แรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำม
ยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน เป็นต้น 
2.4 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำน
รำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริมอำชีพ กลุ่ม
อำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและ
กลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและควำม
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 100  

2.5 กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชำติต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำร
หรือสิ่งที่ เกิดข้ึน กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

2 1 50  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมิน
สถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำร
พัฒนำในอนำคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน
ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แ ข็ ง )W-Weakness 
(จุดอ่ อน ) O-Opportunity (โอกำส ) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2 1 50  

2.7 สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชนเชิงพ้ืนที่ มีกำรน ำเสนอปัญหำ 
ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำนของ

2 2 100  



ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหำ 
2.8 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่
ได้รับ  และกำรเบิ กจ่ำยงบประมำณ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรต้ังงบประมำณ 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ และกำรประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนำท้องถ่ินในเชิงคุณภำพ 

2 1 50  

2 .9  ผลที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรด ำ เนิน งำน ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหำ
อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำร
แก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 13 86.67  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 61 93.85  
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองบัว 
10 10 10  



สอดคล้อ งกั บ สภ ำพ สั งคม  เศ รษ ฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหำกำร
พัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัว และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ              
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศ รษ ฐกิ จ และสั งค ม แห่ งช ำ ติ    แล ะ 
Thailand 4.0 
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภำพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำ
รัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศ รษ ฐกิ จ และสั งค ม แห่ งช ำ ติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 10 100  

3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำย
รัฐบำล หลักประชำรัฐ  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9 90  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวต้องกำร
จะเป็นหรือบรรลุ ถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพที่ เป็น
ลักษณะเฉพำะขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัวและสัมพันธ์กับโครงกำร
พัฒนำท้องถ่ิน 

5 4 80  

 

 
 
 
 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของ



เต็ม ที่ได ้ คะแนน
เต็ม 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่ง
ที่ ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่จะน ำไปสู่กำร
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำม
ชัด เจน ในสิ่ งที่ จ ะด ำ เนิ นกำร ให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน 

5 5 100  

3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ควำมสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดข้ึน มุ่งหมำยสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4 80  

3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) 
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กำร
บริหำรส่ วนต ำบลหนองบั วซึ่ ง เกิ ดจำก
ศักยภำพของพ้ืนที่จริง ท่ีจะน ำไปสู่ผลส ำเร็จ
ทำงยุทธศำสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงำน 
แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำใน
อนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือแผนงำนที่ เกิดจำกเป้ำประสงค์ 
ตัวชี้ วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่มีควำมชัดเจน 
น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถ่ินใน
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงำนและ
ควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

5 5 100  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
ควำมเชื่อมโยงองคร์วมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถ่ินที่
เกิดผลผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

5 5 100  

3.10 ผลผลิต/โครงกำร 
ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงกำรที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำ
โครงกำรเพ่ือพัฒนำท้องถ่ินในแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100  

รวม 100 92 93.75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 6 
ตุลำคม 2560 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรปุสถานการณ์การพฒันา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา   10 9 90 
5 โครงการพฒันา  ประกอบด้วย 60 58 96.67 
 5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร 5 5 100 
 5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 5 5 100 
 5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรต้ัง

งบประมำณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้ ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
5 5 100 

 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้

ประเทศชำติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ  
5 5 100 



 5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)   

5 5 100 

 5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  5 5 100 
 5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 92 93.75 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้กำรวิเครำะห์ 

SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trendปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจด้ำนสังคม 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90  

รวม 10 9 90  

 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของ



เต็ม ที่ได ้ คะแนน
เต็ม 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพ่ือ
น ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ เช่น กำรวัด
จ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่ำเป็นไปตำมที่ต้ังเป้ำหมำย
เอำไว้หรือไม่จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่
ได้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่ ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถ
อ ธิ บ ำ ย ไ ด้ ต ำ ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 
(Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถ่ินตำม
อ ำนำจหน้ำท่ีที่ได้ก ำหนดไว้ 
 

10 8 80  

2.2  วิ เครำะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ ก ระทบ 
(Impact) โค รงกำรที่ ด ำ เนินกำรใน เชิ ง
ปริมำณ (Quantitative) 

10 8 80  

รวม 10 8 80  

 
 
 
2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิง
คุณภำพคือกำรน ำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพ่ือวัดว่ำ
ภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่น้ันๆ  ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่
และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีหรือไม่ ประชำชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  มี
สภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำร
ได้ตำม วัต ถุป ระสงค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ตำมหลั ก

10 8 80  



ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึง
สำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
3.2  วิ เค รำะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ ก ระทบ  ( Impact) 
โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative) 

10 8 80  

รวม 10 8 80  

 
2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัวในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำร
พั ฒ นำท้ อ ง ถ่ิ น โด ย ใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักกำรบูรณำกำร (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 9 90  

4.2 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำง  ๆที่สอดคล้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

10 9 90  

รวม 10 9 90  

 
 

ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
5 โครงการพัฒนา 60 58 96.67  



 5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัวและด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่ก ำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

5 5 100  

5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงกำรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล วิธีกำรด ำเนินงำนต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง 

5 5 100  

5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรต้ังงบประมำณได้ถูกต้องสภำพที่อยำก
ให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้องชัดเจนสำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไหร่ 
กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำยพื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรน้ีจะท ำที่ไหนเร่ิมต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือ
เป้ำหมำยรอง 

5 4 80  

5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) 
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (4) 
กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

5 4 80  

5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว 
ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้
ปำนกลำงสู่รำยได้สูง (2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำง
สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม (4)  กำรรองรับกำรเชื่อมโยง
ภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

5 5 100  

 
 
 
 
 

ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 



5 โครงการพัฒนา 60 58 96.67  

 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงเศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท ำน้อย ได้มำก 
เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้ำ
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำร
เน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกข้ึน 
รวมถึงโครงกำรที่ เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำร
วิจั ยและพัฒ นำ แล้ วต่ อยอดควำม ได้ เปรี ยบ เชิ ง
เปรียบ เที ยบ เช่น ด้ำนเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ 
สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100  

5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 
โครงกำรพัฒนำท้องถ่ินมีควำมสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลำของแผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถ่ินเสมือนหน่ึงกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออกจำกกันได้ นอกจำกน้ีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงกำรเชื่ อม ต่อหรือเดินทำงไป ด้วยกันกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้ก ำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 100  

5.8  โครงกำรแก้ ไขปัญ หำควำมยำกจนหรือกำร
เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภำยใต้หลัก
ประชำรัฐ 
เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พ้ืนฐำนควำมพอเพียงที่
ประชำชนด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำร
ต่อยอดและขยำยได้ เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำร
เพ่ือให้เกิดควำมย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่ พัฒนำแล้ว ด้วยกำร
พัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (LSEP) 

5 5 100  



5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร)   
งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 
ประกำรในกำรจัดท ำโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด 
(Economy) (2) ควำมมี ประสิ ทธิภำพ  (Efficiency) (3) 
ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ควำมยุติธรรม
(Equity) (5) ควำมโปร่งใส (Transparency) 

5 5 100  

ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60 58 96.67  

5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำร
งบประมำณ 
กำรประมำณกำรรำคำเพ่ือกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้อง
กับโครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของ
รำคำกลำง รำคำกลำงท้องถ่ิน มีควำมโปร่งใสในกำร
ก ำห นดรำค ำและตรวจสอบ ได้ ใน เชิ งป ระจั ก ษ์               
มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำ
ของกำรน ำไปต้ังงบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญั ติ เงินสะสม หรือรำยจ่ำยพัฒนำที่ปรำกฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

5 5 100  

5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้ วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
มีก ำ ร ก ำห น ดดัช นีชี ้ว ัด ผล ง ำ น (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สำมำรถวัดได้  (measurable) ใ ช้
บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล ( effectiveness) ใ ช ้บ อ ก
ประสิท ธิภำพ (efficiency) ได้ เช่น กำรก ำหนดควำมพึง
พอใจ กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะ
ได้รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรพัฒนำ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ 
กำรได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์
หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค ำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง 
ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผล

5 5 100  



ระ ดับของค วำมส ำ เร็จ ได้  (3) ระบุ สิ่ งที่ ต้ อ งกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกท่ีสุด และ
สำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

 100 92 93.75  

 
 
 
 
 
 

3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ 
     1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 
 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำมโดยจ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศชำย 165 43.88 
เพศหญิง 211 56.12 

 376 100.00 
 
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมช่วงอำยุ 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ  18  ปี 7 1.86 
อำยุ  18-30 ปี 101 26.86 
อำยุ  31-50  ปี 178 47.34 
อำยุ  51-60  ปี 66 17.55 

อำยุสูงกว่ำ  60  ปี 24 6.38 
รวม 376 100.00 

 
ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โยจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 212 56.23 



มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 102 27.06 
อนุปริญญำ/ปวส. 53 14.06 

ปริญญำตร ี 7 1.86 
สูงกว่ำปริญญำตร ี 3 0.80 

รวม 376 100.00 
 
ตำรำงท่ี 4 แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมอำชีพ 

อำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
แม่บ้ำน 71 19.14 

เกษตรกร 213 57.41 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย 57 15.36 

รับรำชกำร 10 2.70 
รัฐวิสำหกิจ 2 0.54 

นักเรียน/นักศึกษำ 11 2.96 
อื่นๆ ระบุ..(รับจ้ำงท่ัวไป) 7 1.89 

รวม 376 100.00 
3.2  ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
     3.2.1  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในภำพรวม 4 งำนบริกำร ต่อกำรด ำเนินงำน 
     3.2.1.1  ควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ  93.12 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ข้ันตอนกำรให้บริกำรมีระบบไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมคีวำมคล่องตัว 92.87 มำกท่ีสุด 
2. มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร 93.65 มำกท่ีสุด 
3. ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจงและแนะน ำข้ันตอนในกำรให้บริกำร 94.77 มำกท่ีสุด 
4. มีผังล ำดับข้ันตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชดัเจน 92.42 มำกท่ีสุด 
5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรเหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

91.99 มำกท่ีสุด 

6. มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง 93.04 มำกท่ีสุด 
โดยรวม 93.12 มำกท่ีสุด 

  
     3.2.1.2 ควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ  93.01 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. มีช่องทำงกำรให้บริกำรเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร 93.10 มำกท่ีสุด 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเสียงตำมสำย/เอกสำร 93.84 มำกท่ีสุด 



3. มีกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง 92.50 มำกท่ีสุด 
4. มีกล่องรับฟังปัญหำและข้อคิดเห็นของผู้รับบริกำร 93.66 มำกท่ีสุด 
5. มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร 92.30 มำกท่ีสุด 
6. เข้ำถึงช่องทำงกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว และสะดวก 91.28 มำกท่ีสุด 
7. มีกำรจัดโครงกำรออกบริกำรนอกสถำนที่ 94.37 มำกท่ีสุด 

โดยรวม 93.01 มำกท่ีสุด 

 
     3.2.1.3 ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ   92.80 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. เจ้ำหน้ำท่ีพูดจำสุภำพอัธยำศัยดีแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย
เหมำะ 

94.49 มำกท่ีสุด 

2. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรวำงตัวเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 92.53 มำกท่ีสุด 

3. เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ 
และมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 

91.65 มำกท่ีสุด 

4. เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรให้บริกำร เช่น กำร
ตอบข้อซักถำม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงชัดเจน 
ถูกต้องน่ำเช่ือถือ 

92.95 มำกท่ีสุด 

5. เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 92.11 มำกท่ีสุด 

6. เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี เช่นไม่รับ
สินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบฯลฯ 

93.06 มำกท่ีสุด 

โดยรวม 92.80 มำกท่ีสุด 

 
  3.2.1.4 ควำมพึงพอใจด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ 93.15 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. สถำนที่ต้ังของหน่วยงำน สะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร 93.69 มำกท่ีสุด 
2. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ ำ 
โทรศัพท์สำธำรณะ ท่ีน่ังคอยรับบริกำร 

93.49 มำกท่ีสุด 

3. ควำมสะดวกของสถำนที่ให้บริกำรโดยรวม 92.70 มำกท่ีสุด 
4. “ควำมเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในกำรให้บริกำร 90.22 มำกท่ีสุด 
5. “คุณภำพและควำมทันสมัย” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในกำรให้บริกำร 93.68 มำกท่ีสุด 
6. กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้
บริกำร 

94.40 มำกท่ีสุด 

7. มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำย 

93.88 มำกท่ีสุด 



โดยรวม 93.15 มำกท่ีสุด 

 
ตำรำงแสดงค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจตำมตัวชี้วัดในภำพรวมท้ัง  4  งำนบริกำร 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  93.12 มำกท่ีสุด 
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 93.01 มำกท่ีสุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 92.80 มำกท่ีสุด 
4. ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 93.15 มำกท่ีสุด 

โดยรวม 93.01 มำกท่ีสุด 
  
3.2.2  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในภำพรวม 4 งำนบริกำร ต่อกำรด ำเนินงำน 
         3.2.2.1  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนโยธำและกำรขออนุญำตปลูกส่ิงก่อสร้ำง 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  92.96 มำกท่ีสุด 
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 92.32 มำกท่ีสุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 93.65 มำกท่ีสุด 
4. ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 93.41 มำกท่ีสุด 

โดยรวม 93.08 มำกท่ีสุด 
 
3.2.2.2  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดในท่ีสำธำรณะ 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  93.27 มำกท่ีสุด 
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 93.69 มำกท่ีสุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 92.40 มำกท่ีสุด 
4. ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 92.85 มำกท่ีสุด 

โดยรวม 93.05 มำกท่ีสุด 
 
3.2.2.3  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  93.27 มำกท่ีสุด 
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 93.69 มำกท่ีสุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 92.40 มำกท่ีสุด 



4. ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 93.00 มำกท่ีสุด 
โดยรวม 93.09 มำกท่ีสุด 

 
3.2.2.4  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนสำธำรณสุข 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  92.90 มำกท่ีสุด 
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 92.61 มำกท่ีสุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 92.68 มำกท่ีสุด 
4. ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 92.93 มำกท่ีสุด 

โดยรวม 92.78 มำกท่ีสุด 
 
 
 
สรุปผลกำรส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
แสดงร้อยละควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำร 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรท่ี 1 งำนด้ำนโยธำและกำรขอ
อนุญำตปลูกส่ิงก่อสร้ำง 

93.08 มำกท่ีสุด 

2. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรท่ี 2 งำนด้ำนกำรรักษำควำม
สะอำดในท่ีสำธำรณะ 

93.05 มำกท่ีสุด 

3. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรท่ี 3 งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและ
สวัสดิกำรสังคม 

93.09 มำกท่ีสุด 

4. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรท่ี  4 งำนด้ำนสำธำรณสุข 92.78 มำกท่ีสุด 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 93.01 มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



4.  สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานปี 2562 และแผนด าเนินการเพ่ิมเติม ต้ังแต่เดือนตุลาคม  2561 - เดือนกันยายน 2562 

 

                        สรุป 
                              โครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำรแล้ว                              97      โครงกำร 
                              โครงกำรท่ีมีในแผนด ำเนินงำนปี 2562  จ ำนวน   115    โครงกำร 
                              คิดเป็นร้อยละ 97 x 100  = 84.34  
                                                   115 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน 
1.  ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 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.  ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน 

41 35.65 - - 9 7.82 - - 11 50 

รวม 97 84.34 - - 18 15.65 - - 16 115 



 
 
 

ส่วนที ่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม  ๒๕๕๙    และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ให้
เป็นหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  (๑) กำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยนและตุลำคมของทุกปี   กำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  คณะกรรมกำรฯ สำมำรถน ำเอำผลกำรวัดคุณภำพของแผนมำใช้เป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้องถ่ิน  ได้ตำมควำม
เหมำะสม  เพ่ือรวบรวมรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ และเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินต่อไป 
  

ดังน้ัน  เพ่ือให้กำรประเมินเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังกล่ำว  จึงได้ด ำเนินกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำตำมแบบประเมินคุณภำพของ
แผนพัฒนำ  โดยสรุปผลกำรประเมินมีรำยละเอียด  ดังน้ี 

 

4.1 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ินในภำพรวมปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
1.1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (ตุลำคม 61 – มีนำคม 62) 

 



จ ำนวน
โครงกำรปี 

2562 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 

 

งบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 

2562 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่อนุมัติ 

เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ที่อนุมัติ 

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร 

25 2,836,500 19 2,350,000 82.84 15 78.94 1,477,696.12 62.88 - 4 

 
 
 
 
 

1.1.2  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ (ตุลำคม 60 – มีนำคม 61) 
จ ำนวน

โครงกำรปี 
2562 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 

 

งบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 

2562 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่อนุมัติ 

เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ที่อนุมัติ 

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

 

65 77,263,417 27 4,882,000 6.31 23 85.18 4,461,326.48 91.38 - 4 

 
 
 

1.1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (ตุลำคม 61 – มีนำคม 62) 



จ ำนวน
โครงกำรปี 

2562 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 

 

งบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 

2562 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่อนุมัติ 

เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ที่อนุมัติ 

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

 

33 4,853,647 19 4,187,822 86.28 18 94.73 3,274,801.34 78.19 - 1 

 
 
 

1.1.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง สวัสดิกำรชุมชนและสงัคม (ตุลำคม 61 – มีนำคม 62) 
จ ำนวน

โครงกำรปี 
2562 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 

 

งบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 

2562 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่อนุมัติ 

เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ที่อนุมัติ 

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

 

59 16,133,400 50 15,738,593 97.55 41 82.00 13,817,751.86 87.79 - 9 



2.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เน่ืองจากบางโครงการต้องใช้เงิน

งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 

 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 

 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 

 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

          5. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา 

            6. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านสาธารณสุขและด้านเกษตรโดยตรงจึงท าให้บางโครงการไม่ได้
ด าเนินการ 

           7. ข้ันตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่น่ิงเปลี่ยนไปมาท าให้มีข้ันตอนท าให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า 

           8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขาดประสบการณ์และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอกรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 

 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

 5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 

            6. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองทั้งก่อนเร่ิมโครงการ 
ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 

            7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินโครงการเอง 

           8. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว 

           9. ลงระบบข้อมูลการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ  E-Paln  ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรพิจำรณำ  กำรพิจำรณำและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
                ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ครั้งท่ี 1/2562  
เมื่อวันท่ี......เดือนตุลำคม 2562  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

20 16 80 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 12 80 
3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65 55 84.61 
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 10 8 80 
 3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  10 8 80 
 3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด  10 8 80 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 80 
 3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 80 
 3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  5 5 100 
 3.8 แผนงำน  5 5 100 
 3.9 ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  5 3 60 
 3.10 ผลผลิต/โครงกำร 5 5 100 

รวมคะแนน 100 83 83 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

20 16 80  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ ต้ัง
ของหมู่บ้ ำน/ชุมชน/ต ำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ 
ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขต
กำรปกครอง กำรเลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 2 66.66  

1.2 ข้อมู ล เกี่ ยวกับ ด้ำนกำรเมื อง/กำร
ปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกต้ัง  
ฯลฯ ประชำกร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวน
ป ระช ำก ร  แล ะ ช่ วงอ ำ ยุ แ ล ะจ ำน วน
ประชำกร ฯลฯ 

2 1 50  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น 
กำรศึกษำ สำธำรณสุข  อำชญำกรรม ยำ
เสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ  

2 1 50  

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริกำรพ้ืนฐำน เช่น 
กำรคมนำคมขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ  

2 2 100  



โทรศัพท์ ฯลฯ 
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุสัตว์ กำร
บริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำร
พำณิชย์/กลุ่มอำชีพ แรงงำน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ ำ) 

2 2 100  

1 .6  ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศ ำสน ำ ป ร ะ เพ ณี 
วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ ประเพณี
และงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภำษำ
ถ่ิน สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 2 100  

 

 
 
 
 
 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น 
น้ ำ  ป่ ำ ไ ม้  ภู เ ข ำ  คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

2 1 50  

1.8 กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินหรือกำรใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100  

1.9 กำรประชุมประชำคมท้องถ่ิน รูปแบบ 
วิธีกำร และกำรด ำเนินกำรประชุมประชำคม
ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ 
ร่วม ตัดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหำส ำหรับกำร
พัฒนำท้องถ่ินตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

3 3 100  

รวม 20 16 80  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80  
 2.1 กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง 

ค วำม ส อ ด ค ล้ อ ง ยุ ท ธศ ำส ต ร์ จั งห วัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังห วัด ยุทธศำสตร์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว นโยบำย
ของผู้บริหำร รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

2 1 50  



และสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0 
2.2 กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้ ผลของกำร
บังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดข้ึนต่อกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

1 1 100  

2.3 กำรวิเครำะห์ทำงสั งคม เช่น  ด้ำน
แรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำม
ยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน เป็นต้น 

2 1 50  

2.4 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำน
รำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริมอำชีพ กลุ่ม
อำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและ
กลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและควำม
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 100  

2.5 กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชำติต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำร
หรือสิ่งที่ เกิดข้ึน กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

2 2 100  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมิน
สถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำร
พัฒนำในอนำคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน

2 1 50  



ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แ ข็ ง )W-Weakness 
(จุดอ่ อน ) O-Opportunity (โอกำส ) และT-
Threat (อุปสรรค) 
2.7 สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชนเชิงพ้ืนที่ มีกำรน ำเสนอปัญหำ 
ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำนของ
ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหำ 

2 1 50  

2.8 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่
ได้รับ  และกำรเบิ กจ่ำยงบประมำณ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรต้ังงบประมำณ 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ และกำรประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนำท้องถ่ินในเชิงคุณภำพ 

2 2 100  

2 .9  ผลที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรด ำ เนิน งำน ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหำ
อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำร
แก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 12 80  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ยุทธศาสตร์ 



ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 55 84.61  
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองบัว 
สอดคล้อ งกั บ สภ ำพ สั งคม  เศ รษ ฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหำกำร
พัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัว และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ              
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศ รษ ฐกิ จ และสั งค ม แห่ งช ำ ติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 8 80  

3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภำพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำ
รัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศ รษ ฐกิ จ และสั งค ม แห่ งช ำ ติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 8 80  

3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำย
รัฐบำล หลักประชำรัฐ  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวต้องกำร
จะเป็นหรือบรรลุ ถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพที่ เป็น
ลักษณะเฉพำะขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัวและสัมพันธ์กับโครงกำร
พัฒนำท้องถ่ิน 

5 5 100  

 



 
 
 
 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่ง
ที่ ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่จะน ำไปสู่กำร
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำม
ชัด เจน ในสิ่ งที่ จ ะด ำ เนิ นกำร ให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน 

5 4 80  

3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ควำมสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดข้ึน มุ่งหมำยสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4 80  

3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) 
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กำร
บริหำรส่ วนต ำบลหนองบั วซึ่ ง เกิ ดจำก
ศักยภำพของพ้ืนที่จริง ท่ีจะน ำไปสู่ผลส ำเร็จ
ทำงยุทธศำสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงำน 
แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำใน
อนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือแผนงำนที่ เกิดจำกเป้ำประสงค์ 
ตัวชี้ วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่มีควำมชัดเจน 
น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถ่ินใน
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงำนและ
ควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

5 5 100  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
ควำมเชื่อมโยงองคร์วมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถ่ินที่
เกิดผลผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

5 3 60  

3.10 ผลผลิต/โครงกำร 
ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงกำรที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำ
โครงกำรเพ่ือพัฒนำท้องถ่ินในแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100  

รวม 100 83 83  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2561-2565) 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี  
ตุลำคม 2562 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรปุสถานการณ์การพฒันา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา   10 9 90 
5 โครงการพฒันา  ประกอบด้วย 60 50 83.33 
 5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร 5 4 80 
 5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 5 4 80 
 5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรต้ัง

งบประมำณได้ถูกต้อง  
5 4 80 



 5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  5 3 60 
 5.5 เป้ ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
5 3 60 

 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้

ประเทศชำติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)   

5 5 100 

 5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  5 5 100 
 5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 85 85 

 

 
 
 
 
 
 
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้กำรวิเครำะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trendปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย

10 9 90  



กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจด้ำนสังคม 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

รวม 10 9 90  

 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพ่ือ
น ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ เช่น กำรวัด
จ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่ำเป็นไปตำมที่ต้ังเป้ำหมำย
เอำไว้หรือไม่จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่
ได้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่ ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถ
อ ธิ บ ำ ย ไ ด้ ต ำ ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 
(Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถ่ินตำม
อ ำนำจหน้ำท่ีที่ได้ก ำหนดไว้ 
 

5 4 80  

2.2  วิ เครำะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ ก ระทบ 
(Impact) โค รงกำรที่ ด ำ เนินกำรใน เชิ ง
ปริมำณ (Quantitative) 

5 4 80  

รวม 10 8 80  

 
 
 
2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 
3.1 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิง
คุณภำพคือกำรน ำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพ่ือวัดว่ำ

5 4 80  



ภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่น้ันๆ  ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่
และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีหรือไม่ ประชำชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  มี
สภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำร
ได้ตำม วัต ถุป ระสงค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ตำมหลั ก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึง
สำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
3.2  วิ เค รำะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ ก ระทบ  ( Impact) 
โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative) 

5 5 100  

รวม 10 9 90  

 
2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัวในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำร
พั ฒ นำท้ อ ง ถ่ิ น โด ย ใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักกำรบูรณำกำร (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

5 5 100  

4.2 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำง  ๆที่สอดคล้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

5 4 100  

รวม 10 9 90  

 
 

ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ



คะแนน
เต็ม 

ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
5 โครงการพัฒนา 60 50   

 5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัวและด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่ก ำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

5 4 80  

5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงกำรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล วิธีกำรด ำเนินงำนต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง 

5 4 80  

5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรต้ังงบประมำณได้ถูกต้องสภำพที่อยำก
ให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้องชัดเจนสำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไหร่ 
กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำยพื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรน้ีจะท ำที่ไหนเร่ิมต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือ
เป้ำหมำยรอง 

5 4 80  

5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) 
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (4) 
กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

5 3 60  

5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว 
ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้
ปำนกลำงสู่รำยได้สูง (2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำง
สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม (4)  กำรรองรับกำรเชื่อมโยง
ภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

5 3 60  

 
 
 
 



 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    

 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงเศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท ำน้อย ได้มำก 
เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้ำ
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำร
เน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกข้ึน 
รวมถึงโครงกำรที่ เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำร
วิจั ยและพัฒ นำ แล้ วต่ อยอดควำม ได้ เปรี ยบ เชิ ง
เปรียบ เที ยบ เช่น ด้ำนเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ 
สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80  

5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 
โครงกำรพัฒนำท้องถ่ินมีควำมสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลำของแผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถ่ินเสมือนหน่ึงกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออกจำกกันได้ นอกจำกน้ีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงกำรเชื่ อม ต่อหรือเดินทำงไป ด้วยกันกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้ก ำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 100  

5.8  โครงกำรแก้ ไขปัญ หำควำมยำกจนหรือกำร
เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภำยใต้หลัก
ประชำรัฐ 
เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พ้ืนฐำนควำมพอเพียงที่
ประชำชนด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำร
ต่อยอดและขยำยได้ เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำร
เพ่ือให้เกิดควำมย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่ พัฒนำแล้ว ด้วยกำร
พัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (LSEP) 

5 4 80  



5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร)   
งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 
ประกำรในกำรจัดท ำโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด 
(Economy) (2) ควำมมี ประสิ ทธิภำพ  (Efficiency) (3) 
ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ควำมยุติธรรม
(Equity) (5) ควำมโปร่งใส (Transparency) 

5 5 100  

ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    

5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำร
งบประมำณ 
กำรประมำณกำรรำคำเพ่ือกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้อง
กับโครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของ
รำคำกลำง รำคำกลำงท้องถ่ิน มีควำมโปร่งใสในกำร
ก ำห นดรำค ำและตรวจสอบ ได้ ใน เชิ งป ระจั ก ษ์               
มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำ
ของกำรน ำไปต้ังงบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญั ติ เงินสะสม หรือรำยจ่ำยพัฒนำที่ปรำกฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

5 5 100  

5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้ วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
มีก ำ ร ก ำห น ดดัช นีชี ้ว ัด ผล ง ำ น (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สำมำรถวัดได้  (measurable) ใ ช้
บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล ( effectiveness) ใ ช ้บ อ ก
ประสิท ธิภำพ (efficiency) ได้ เช่น กำรก ำหนดควำมพึง
พอใจ กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะ
ได้รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรพัฒนำ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ 
กำรได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์
หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค ำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง 
ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผล

5 4 80  



ระ ดับของค วำมส ำ เร็จ ได้  (3) ระบุ สิ่ งที่ ต้ อ งกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกท่ีสุด และ
สำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

 100 85 85  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
--------------------------------------------------- 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอ
รำยงำนต่อสภำท้องถิ่น  และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ
โดยท่ัวกันและปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือน
เมษำยนและตุลำคมของทุกป ี  

เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561 องค์กำรบริหำรส่วนหนองบัว จึงประกำศรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ประจ ำปี 2562  ของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ



ท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ตำมท่ีรำยงำนต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว และใน
กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี  18  ธันวำคม  2562  
 
  จึงประกำศมำให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

ประกำศ ณ วันท่ี   19 เดือนธันวำคม  พ.ศ. 2562 
               

     
      (ลงช่ือ)      
                 นำยหนูคล้ำย  ค ำมูลนำ) 

                                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 

 


