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ค ำน ำ 
 
                 ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เป็นผู้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง 
วิธีกำรในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  รำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

               ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ำว  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัว จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งและให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  เสร็จแล้วรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวทรำบ  และ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวรำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวและคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมกำรหวังว่ำรำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้จะสำมำรถเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำร
พัฒนำและแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชำชนในท้องถิ่น 
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

                ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลพัฒนำมีหน้ำที่
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน สิบ
ห้ำวัน นับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
                 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ถือว่ำเป็นกระบวนกำรส ำคัญต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นเพรำะ
ระบบกำรติดตำมและประเมินผล เป็นเครื่องเบ่งชี้ว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดกำรพัฒนำที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ผลจำกกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยหรือไม่ และท ำให้ทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน เพ่ือจะได้น ำข้อมูลดังกล่ำว
ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำต่อไป 
                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว  ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง  4  ด้ำน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 



                    1.  โครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณให้ด ำเนินกำรแล้ว ไม่ควรมีกำรโอนงบประมำณเพ่ิมใน
ภำยหลัง เพรำะสะท้อนให้เห็นถึงควำมล้มเหลวในกำรบริหำรงบประมำณทีผิดพลำดอันเนื่องมำจำกขำดกำร
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงรอบด้ำน ควรมีกำรตั้งงบประมำณให้สอดคล้องกับกำรเบิกจ่ำยจริง 
                     2. โครงกำร/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมำณในข้อบัญญัติแล้วควรเร่งด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้
เสร็จสิ้นภำยในปีงบประมำณนั้นๆ 
                     3. โครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีงบประมำณควรมีกำ ร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดงำนที่แตกต่ำงไปจำกเดิมบ้ำง โดยเน้นประโยชน์ของประชำชน/ชุมชน เป็นส ำคัญ 
                     4. ทุกแผนงำน/โครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำควรค ำนึงถุงควำมเป็นไปได้ในเรื่องของควำม
พร้อมด้ำนพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมและสถำนกำรณ์เงิน กำรคลังของ
ท้องถิ่นเป็นส ำคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอก 
                     5. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
ให้มำกขึ้น ทั้งก่อนกำรด ำเนินโครงกำร ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร และเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร โดยหำแนวทำง วิธีกำร
ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัว รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้รับรู้ ตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำรให้มำกข้ึน 
                    6. ควรมีกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวและมีฐำนข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสำมำรถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน ำไปสู่แนวทำงกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและสำมำรถแกไขปัญหำเป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว 
                    7. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร กำรด ำเนินโครงกำรให้ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ที่สำมำรถเข้ำถึงประชำชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด 
                    8. ควรมีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนอย่ำงท่ัวถึง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1บทน า 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 



  กำรติดตำม (Monitoring) และ กำรประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนกำรที่แตกต่ำงกันมีจุดหมำยไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนกำรทั้งสองมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน ำแนวคิดและหลักกำรติดตำมและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มำประสำนใช้ด้วยกันอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้ผู้บริหำรท้องถิ่น ข้ำรำชกำรพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว พนักงำนจ้ำง สมำชิกสภำท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ำมี) สำมำรถก ำกับดูแล ทบทวน และ
พัฒนำงำน พัฒนำท้องถิ่นตำมแผนงำน โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว จึงเป็นกำรติดตำมผลที่ให้ควำมส ำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำ อบต.หนองบัวหรือ
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรหรือไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมำณ
ในกำรด ำเนินงำน 
  2. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำอบต.หนองบัว ตรวจสอบดูว่ำแผนงำน 
โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำได้รับปัจจัยหรือทรัพยำกรทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้หรือไม่
อย่ำงไร 
  3. ผลกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบดูว่ำได้ผลตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหำ
อุปสรรคอะไรบ้ำง ทั้งในด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรเพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่น และข้ันตอนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ท ำให้
ทรำบและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนที่จะท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจเกิดจำกผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัด หัวหน้ำส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรกอง บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว สภำพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิดควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคม
ภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนต ำบลหนองบัว 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในกำรไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องมีควำมสุขุมรอบคอบ
ในกำรด ำเนินกำรขยำยโครงกำร งำนต่ำง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหำและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกำสที่จะด ำเนินกำรและตั้งมั่นอย่ำงสุขุมรอบคอบพยำยำม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหำและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหำลงให้ได้ ด ำเนินกำรปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในอบต.หนองบัวให้
เกิดประโยชน์เพ่ือด ำเนินกำรขยำยแผน โครงกำร งำนต่ำง ๆ พร้อมกำรปรับปรุงและเร่งรีบด ำเนินกำร สิ่งเหล่ำนี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำรติดตำมและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำมเป้ำหมำยประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่ำงดียิ่ง 
 



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วว่ำสิ่งใดควร
ด ำเนินกำรต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ือกำร 
พัฒนำท้องถิ่นนั้นว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและประเมินผลแผนงำน โครงกำร
เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ สภำพผล
กำรด ำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจที่ได้ก ำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินงำน โครงกำร  
กำรยกเลิกโครงกำรที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว   
               4. เพ่ือทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
  5. เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหำรระดับส ำนั ก/
ผู้อ ำนวยกำรกองทุกระดับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่จะต้องผลักดันให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน 
โครงกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชำชนในต ำบลหนองบัวหรือสังคมส่วนรวมมำกท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรของส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ (1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ(2) ด ำเนินกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (3)รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
หรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีจ ำนวน 11 คน ประกอบด้วย  

1. นำยบุญหนำ  โพธิ์สะรำแสง      สมำชิกสภำอบต.หนองบัว  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยละคร  ศิรินำมมนตรี          สมำชิกสภำอบต.หนองบัว            กรรมกำร 



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

5. นำยอุทัย  แสนจ่ำไกล ผู้แทนประชำคมท้องถิ่น    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
ให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น สี่ปี
โดยกำรก ำหนดกรอบ แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำให้เหมำะสมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
  2. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีตำมกรอบแนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำที่
ก ำหนด โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำ 
  3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว
ได้ก ำหนดกำรแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นกำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดังนี้ 
  2.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล กำรติดตำมยุทธศำสตร์
และโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น จะเริ่มด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของโครงกำรที่จะติดตำมว่ำมี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีกำรก ำหนดกำรติดตำมและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จำกกำรก ำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ำก ำหนดไว้แล้วมีควำมชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลกำรติดตำม เป็นต้น จำกนั้นศึกษำว่ำ
ผู้ใช้ผลกำรน ำผลไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องกำรคืออะไร ต้องกำรให้รำยงำนผลอย่ำงไร มี
ข้อเสนอแนะในกำรติดตำมผลอย่ำงไร ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวอำจใช้วิธีสัมภำษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน ำผลที่ได้มำ
ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำม 
  2.2 วำงแผนติดตำมและประเมินผลจะน ำวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำมงำนจำก ข้อ 
2.1 มำวิเครำะห์ แล้วเขียนรำยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์กำรติดตำมแหล่งข้อมูล 
เวลำที่เก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม ก ำหนดกำรทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งสิ่งส ำคัญที่ต้องกำรในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนั้น แม้จะวำงแผนพัฒนำ



ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภำพเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำในเชิงปริมำณได้น้อยก็ต้องติดตำมเพ่ิมจนกว่ำจะได้ครบ
ขั้นต่ ำตำมท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมที่ก ำหนดไว้แต่ละ
โครงกำรตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ โดยอำจใช้วิธีกำรทำงสถิติพ้ืนฐำน เช่น กำรแจงนับ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน จ ำนวน เป็นต้น หรืออำจใช้กำรวิเครำะห์แบบ Matrix กำรพรรณนำเปรียบเทียบกำรเขียนFlow 
Chart กำรแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออำจใช้หลำยๆวิธีประกอบกันตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
  2.5 รำยงำนตำมแบบแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยรำยงำนตำมแบบ
ที่ก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นทั้งนี้ กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนงำนโครงกำรหนึ่งๆ อำจมีหลำยลักษณะก็
ได้ตำมควำมเหมำะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในกำรรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรอำจเขียนเป็น 
รำยงำนเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ควำมเป็นมำของโครงกำรที่จะติดตำมโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ 
ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำมซึ่งจะปรำกฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
                 2.6  รำยงำนผลคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของอบต.หนองบัวต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัวเพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวเสนอต่อสภำอบต.หนองบัวและคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือน
ตุลำคมของทุกปี 
  2.7 กำรวินิจฉัยสั่งกำรกำรน ำเสนอเพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจำก
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ ำนำจในส ำนัก กอง ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้รับรำยงำนสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งกำร เพ่ือแก้ไขปัญหำที่ได้จำกรำยงำนสรุป 
ซึ่งอำจกระท ำโดยตรงหรือเสนอรำยงำนตำมสำยบังคับบัญชำก็ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัว 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยก
อบต.หนองบัวเพ่ือให้นำยกอบต.หนองบัวเสนอต่อสภำอบต.หนองบัวและคณะกรรมกำรพัฒนำของอบต.หนองบัว
โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำอบต.หนองบัวใช้ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำมผลรวมทั้งโดยกำรพิจำรณำเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้คิดสร้ำงไว้เพ่ือใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถำมวัดทัศนคติมำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิธีกำร เป็นต้น และหรือโดยกำรสร้ำงเครื่องกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถำม (Questionnaires) แบบสัมภำษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตกำรณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอำศัยสภำพพ้ืนที่ทั่วไป อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจของอบต.หนองบัว
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มำตรฐำน แบบต่ำง ๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้นหรือกำรน ำไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน ำเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงหรือ
ภำคสนำม  ด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นของอบต.หนองบัวก ำหนดกรอบและ
แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก ำหนดกรอบเวลำ (Time&TimeFrame) โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำ ดังนี้ 

ตั้งข้อสังเกต/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 

ตั้งข้อสังเกต/รับทรำบ/เสนอควำมเห็น ป ระกำศ ผ ล กำรติ ด ต ำม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น ำ ให้
ประชำชนในต ำบลหนองบัวทรำบ
ในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับ
แ ต่ วั น ร ำย งำน ผ ล แ ล ะ เส น อ
ควำมเห็นดั งกล่ำวและต้องปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำสำมสิบวัน 



    1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นของอบต.หนองบัว
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลเดือนตุลำคม 2561 -กันยำยน 2562 และสรุป
ภำพรวม     
                        3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยก
อบต.หนองบัว อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี เพ่ือให้นำยกอบต.หนองบัวเสนอสภำอบต.
หนองบัวเพื่อรับทรำบต่อไป 
  1.2 ควำมสอดคล้อง (Relevance) เป็นควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก ำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องและน ำไปก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของอบต.หนองบัว 
  1.3 ควำมเพียงพอ  (Adequacy) ก ำหนดทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพโดยน ำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในอบต.หนองบัวมำปฏิบัติงำน 
  1.4 ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ จะวัดจำก
รำยกำรที่ เป็นโครงกำรในรอบ 4 ปี วัดได้จำกช่องปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำ โครงกำรที่ต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
  1.5 ประสิทธิภำพ (Efficiency)เป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยำกรที่ถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่นของอบต.หนองบัวซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณ 
ขนำด ควำมจุ พ้ืนที่ จ ำนวน ระยะเวลำ เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จำกประสิทธิภำพท ำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณภำพ ซึ่งวัด
เป็นควำมพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชำชนชื่นชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น 
ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมของอบต.หนองบัวทั้งในระดับหมู่บ้ำนและระดบัต ำบลและอำจรวมถึง 
ระดับอ ำเภอหรือจังหวัดด้วยด้วย เพรำะว่ำมีควำมสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงกำรพัฒนำท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว
ก ำหนดระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส ำคัญ 3 ประกำร คือ  
    1) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำง ๆ 
  2.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  



    1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพ่ือมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุม
ควำมผันแปรของโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) กำรส ำรวจ (survey)เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรจัดท ำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำรในพ้ืนที่จำกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำที่บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ 
พฤติกรรม ควำมต้องกำร ซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและสำมำรถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล   
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว
ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำงๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด จะใช้
เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัดนั้นเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น เช่น กำรทดสอบ
และกำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต(จะใช้กำรทดสอบและกำรวัดอย่ำงไร)  
  3.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็น
กำรยืนยันว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปกำร
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 ำบลหนองบัวใช้กำรสังเกตเพ่ือเฝ้ำดูว่ำก ำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัวมีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และก ำหนดกำรด ำเนินกำรสังเกต (1) กำร
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเข้ำ
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชำชนในหมู่บ้ำนหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นกำรสังเกต บันทึก
ลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
  3.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในที่นี่หมำยถึง กำรส ำรวจเพ่ือประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้  
ทัศนคติควำมพึงพอใจ ควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบลหนองบัว/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัวคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวจะมีกำรบันทึกกำร
ส ำรวจ และทิศทำงกำรส ำรวจไว้เป็นหลักฐำน 
  3.5 เอกสำร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำรมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของ



ประชำชนในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนเป้ำประสงค์ค่ำ
เป้ำหมำยกลยุทธ์แผนงำนผลผลิตหรือโครงกำร วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชนที่ส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำร รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน  
  2. ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ท ำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต 
  3. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลำ 
งบประมำณ และทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำง ๆ 
ที่จะน ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท ำให้ได้รับควำม
เชื่อถือและกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและรับผิดชอบ
โครงกำร มีควำมส ำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด 
เนื้อหำ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. กำรวินิจฉัย สั่งกำร นำยกอบต. ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัว สำมำรถวินิจฉัย สั่งกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอ ำนำจหน้ำที่นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำร
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้นได้  
  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. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
                  กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำร รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต ประโยชน์ต่ำงๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 



                  1.  ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน 
                   2.  ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำงๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ท ำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต 
                   3.  ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ 
งบประมำณ และทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
                   4.  สำมำรถเก็บรวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ที่เก่ียวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพ
ปัญหำต่ำงๆ ที่จะน ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท ำ
ให้ได้รับควำมเชื่อถือและกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำงๆ 
                   5.  กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและ
รับผิดชอบโครงกำร มีควำมส ำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รำยละเอียด เนื้อหำ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
                   6.  กำรวินิจฉยั สั่งกำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับ
ส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว สำมำรถวินิจฉัย สั่งกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอ ำนำจหน้ำที่ นอกจำกนี้ยัง
สำมำรถก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ส ำหรับปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้นได้ 
                   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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
 2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น2563 
     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว เป็นกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และแนว
ทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำร
พัฒนำในอนำคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดมหำสำรคำม  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
มหำสำรคำม  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอโกสุมพิสัย และแผนชุมชนต ำบลหนองบัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     2.1.2 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวมีรำยละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมบริหำรจัดกำรที่ดี 
        ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือกำร 
                                                       พัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ    
                                   ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
                                   ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำม 
                                                       สงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง สวัสดิกำรชุมชนและสังคม 

ฯลฯ 
       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกจิที่ 1 พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
                                                       ตำมหลักธรรมำภิบำล 
                                   พันธกิจที่ 2      พัฒนำประชำธิปไตยและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อ 
                                                       เสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและ 
                                                       ทรัพย์สินของประชำชน 
        พันธกิจที่ 3  พัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณปูกำร 
                                   พันธกิจที่ 4       ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรอินทรีย์และกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก 
                                                        ปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนำอำชีพให้กับประชำชน  
                                   พันธกิจที่ 5       ส่งเสริมคุณภำพชีวิตเพ่ือให้เด็ก สตรี เยำวชนและประชำชนได้รับ 
                                                        กำรศึกษำ เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม เป็นกำรพัฒนำ   
                                                        ศักยภำพของประชำชน ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่สังคมที่มีคุณภำพ  
                                   พันธกิจที่ 6       ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ 
                                                        ท้องถิ่นในชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



                                   พันธกิจที่ 7       ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ และส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สำธำรณสุข                                                                                                                                                                                                                               
      
                                3) จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมำยที่ 1 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพและประชำชน 
                                                       มีส่วนรว่มในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
       จุดมุ่งหมำยที่ 2 มีระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่ได้ 
                                                       มำตรฐำนและเพียงพอ 
                                   จุดมุ่งหมำยที่ 3  เพ่ือให้ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึน ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง เกิดควำม 
                                                        สงบเรียบรอ้ยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
                                                        ผู้ด้อยโอกำสได้รับควำมช่วยเหลือ 
                                   จุดมุ่งหมำยที่ 4  เด็ก สตรี เยำวชน และประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมสิทธิขั้น 
                                                        พ้ืนฐำนอย่ำงท่ัวถึง 
                                   จุดมุ่งหมำยที่ 5  มีกิจกรรมด้ำนศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นใน 
                                                         ชุมชน 
                                   จุดมุ่งหมำยที่ 6  ประชำชนมีกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำเพ่ือสุขภำพท่ีดีของ 
                                                          ประชำชน 
                                    จุดมุ่งหมำยที่ 7  มีกำรอนุรักษ์และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง 
                                                           คุ้มค่ำ  
       4) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1  พัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำร ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ 
                                   ประชำชน กำรให้บริกำรแก่ประชำชน และส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 
        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2  พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์  
                                   เครื่องใช้ส ำนักงำนให้ทันสมัยและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมรถ มี 
                                   คุณธรรมจริยธรรมและจิตส ำนึกที่ดีต่อกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
                                แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4  ก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน ถนน 
                                   ระหว่ำงหมู่บ้ำน สะพำนทำงน้ ำ ร่องระบำยน้ ำ  
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5  ก่อสร้ำง ปรับปรุงแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
                                   พัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร และสร้ำงระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6  พัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 7  ส่งเสริมพัฒนำอำชีพและสนับสนุนกลุ่มอำชีพในชุมชน 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 8  ส่งเสริมให้ควำมรู้ เทคนิค วิธีกำร และส่งเสริมกำรด ำเนิน 
                                   ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 9  พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนเพ่ือเข้ำสู่ประชำคม 
                                   อำเซียน 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 11 ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ ทั้งใน 
                                   ระบบและนอกระบบ กำรพัฒนำศักยภำพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กให้มี 
                                   มำตรฐำน 
                                  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 12 กำรอนุรักษ์ พัฒนำ ส่งเสริม ศำสนำวัฒนธรรม จำรีต 
                                   ประเพณี 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 13 ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 

                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 14 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำต่ำงประเทศเพ่ือพัฒนำสู่ประชำคม 
                                   อำเซียน 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 15 ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและด ำเนินกำร 
                                   ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 16 พัฒนำระบบกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมกำรคัดแยก 
                                   ขยะและกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 17 กำรป้องกัน ดูแลรักษำ บ ำบัดฟ้ืนฟูสร้ำงสมดุลทำง 
                                   ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 18 ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัย 
                                   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 19 กำรเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 20 พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
                                   แนวทำงกำรพัฒนำที่ 21 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและ 
                                   สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน 
       5) วิสัยทัศน์  
         “เมืองเกษตรอินทรีย์ คุณภำพชีวิตของประชำชนดีถ้วนหน้ำ กำรศึกษำก้ำวไกล  
                                      กำรบริหำรงำนโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล” 
 
     

 
 
 

 
 



1.2     โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพำะปี พ.ศ. 2562) 
        ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจดักำร
ที่ด ี

- พัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำร ส่งเสรมิกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน กำรให้บริกำรแก่ประชำชน และ
ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรจดัเก็บรำยได้ 
- พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ส ำนักงำนให้ทนัสมัยและเพียงพอ
ต่อกำรปฏิบัติงำน 
- พัฒนำศกัยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำม
รถ มีคณุธรรมจริยธรรมและจิตส ำนกึที่ดตี่อกำร
ให้บริกำรและกำรปฏิบัติหน้ำที ่

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

ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพือ่กำรพัฒนำเศรษฐกจิและส่งเสรมิ
อำชีพ 

- กอ่สร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภำยในหมูบ้่ำน 
ถนนระหว่ำงหมู่บ้ำน สะพำนทำงน้ ำ ร่องระบำยน้ ำ 
- กอ่สร้ำง ปรับปรุงแหล่งน้ ำเพือ่กำรอุปโภคบริโภค 
พัฒนำแหล่งน้ ำเพือ่กำรเกษตร และสร้ำงระบบน้ ำ
เพือ่กำรเกษตร 
- พัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ ไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร 
- ส่งเสรมิพัฒนำอำชีพและสนับสนนุกลุม่อำชีพใน
ชุมชน 
- ส่งเสรมิให้ควำมรู้ เทคนิค วิธกีำร และส่งเสริมกำร
ด ำเนนิชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
- พัฒนำแหล่งทอ่งเที่ยว 
- ส่งเสรมิและพัฒนำฝมีือแรงงำนเพือ่เข้ำสูป่ระชำคม
อำเซียน 

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

ด้ำนกำรศึกษำศำสนำวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

- ส่งเสรมิกจิกรรมที่พฒันำด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ 
ทั้งในระบบและนอกระบบ กำรพฒันำศกัยภำพ
ผู้ดูแลเดก็ ปรับปรุงศนูย์พัฒนำเด็กให้มมีำตรฐำน 
- กำรอนุรกัษ์ พัฒนำ ส่งเสริม ศำสนำวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณ ี
- ส่งเสรมิกำรกีฬำและนนัทนำกำร 
- ส่งเสรมิกำรเรียนรู้ภำต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำสู่
ประชำคมอำเซียน 

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

ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดลอ้ม กำร
รักษำควำมสงบเรียบรอ้ยและควำมมัน่คง
และสวัสดกิำรสังคมและชุมชน 

- ส่งเสรมิสุขภำพอนำมัยของประชำชนและ
ด ำเนนิกำรป้องกันและควบคุมโรคในชมุชน 
- พัฒนำระบบกำรจัดเก็บขยะมลูฝอย ส่งเสริมกำร
คัดแยกขยะและกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ 
- กำรป้องกนั ดแูลรกัษำ บ ำบัดฟื้นฟูสร้ำงสมดุลทำง
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสรมิกำรรกัษำควำมสงบเรียบรอ้ยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
- กำรเฝ้ำระวังป้องกนัและแก้ไขปญัหำยำเสพติด 
- พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ดอ้ยโอกำสทำงสังคม 
- ส่งเสรมิควำมเข้มแข็งของครอบครวัและชมุชน 
และสนับสนุนกำรจัดสวัสดกิำรชุมชน 

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



รวม 115 27,158,415 97 23,031,575.80 

การตดิตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 61 – กันยายน 62) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000 9,750 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

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

3 โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อ าเภอโกสมุพิสัย 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มี
ต่อ อบต.หนองบัว 

20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการ internet ต าบลและเช่าพ้ืนท่ีเว็ปไซด์ของอบต. และ
พัฒนาระบบอิเล็คทรอนิค 

75,000 59,611.90 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการจดัอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ไดด้ าเนินการ 

7 โครงการปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
คอร์รัปช่ันให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

20,000 19,640 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการโครงการอดุหนุนโครงการศูนย์ปฏิบตัิการร่วมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนอ าเภอโกสมุพสิัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,000 15,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการจดัซื้อวัสดุและครภุัณฑ์(ทุกประเภทท่ีเกีย่วข้องกับ
การปฏิบัติงาน) 

850,000 467,024 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 410,000 340,500 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

11 โครงซ่อมแซมวัสดคุรุภณัฑ ์ 200,000 118,948.22 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

12 โครงการจดัเก็บภาษี อบต.หนองบัว 5,000 2,145 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการอบรมคณุธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงาน 
พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว 

20,000 16,825 
ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

250,000 340,427 
ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ อบต.หนองบัว 30,000 30,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

16 โครงการส ารวจและจดัท าแผนทีภ่าษี 70,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

17 โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อบต.หนองบัว) 

300,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

18 โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
(อ าเภอโกสมุพิสัย) 

10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
อบต.หนองบัวด้านคอมพิวเตอร ์

20,000 19,950 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 



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

 
 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี  1  โครงการที่ไม่ไดด้ าเนินการ ปีงบประมาณ  2562 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการจดัอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการส ารวจและจดัท าแผนทีภ่าษี 70,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.หนองบัว) 

300,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน(อ าเภอโกสุมพสิัย) 

10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม  4  โครงการ 390,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.1 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 
2 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.2 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 
3 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.3 100,000 96,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.4 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.5 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.6 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.7 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.8 100,000 97,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9 100,000 96,600 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.10 100,000 96,600 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

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

208,000 184,500 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

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

81,000 75,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน เริ่มจากบ้านนาย
สมทรง สายบัณฑติ ถึง สวนนายทวีชัย เปรมผล ม. 6  

408,000 392,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (ชนิดรางตื้น) หมู่ที่ 3 
เริ่มจากบา้นนายศักดิส์ิทธ์ิ ถึง บ้านนางมุกดา พลเยีย่ม 

388,000 348,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองปลาเข็ง  
ม. 7  

100,000 99,644.48 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

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

18 โครงการตามแนวพระราชด าร ิ 30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 
19 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 
20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

20 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 18,200 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

21 โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย ์ 20,000 18,400 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

22 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

23 โครงการจดัซื้อเครื่องตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจ
วิเคราะหด์ิน 

15,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

24 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศสุัตว ์ 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

25 โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

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

27 โครงการติดตั้งพัดลมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว 72,000 72,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  โครงการที่ไมไ่ดด้ าเนินการ ปีงบประมาณ  2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการตามแนวพระราชด าร ิ 30,000 - 
ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้

ด าเนินการ 
2 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 
10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้

ด าเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการจดัซื้อเครื่องตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจ
วิเคราะหด์ิน 

15,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม  4  โครงการ 75,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวนั) ตามโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว ประจ าปี 2562 

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

2 โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

427,330 243,100 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

3 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 35,000 34,360 
ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 

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

ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

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

10,000 5,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

6 โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคูณลาน 30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้วแต่
ไม่ได้เบิก

งบประมาณ 

7 โครงการจดักิจกรรม”มหกรรม ข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง 
ของอ าเภอโกสุมพสิัย” 

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

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

9 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานท่ี 30,000 17,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง  2 ศูนย์ 

739,900 771,580 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริม
นม) ตามโครงการจดัหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง  2 
ศูนย์ และโรงเรยีน 5 แห่งสังกัด สพฐ. ต าบลหนองบัว 

992,592 834,157.34 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการ
แล้ว 

12 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 



13 โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 
2 ศูนย์) 

10,000 7,724 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

14 โครงการจดักิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 35,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

15 โครงการจดักิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

35,000 - 

ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

16 โครงการอบรมพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภมูิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมของต าบลหนองบัว(ประเพณสีงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุต าบลหนองบัว) 

85,000 73,250 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แล้ว 

17 โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา 
 

50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

18 โครงการวันส าคัญทางศาสนา(ศูนย์เด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์) 5,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้เบิก
งบประมาณ 

19 โครงการวันไหว้ครู (ท้ัง 2 ศูนย์) 5,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

ตั้งไว ้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา 85,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

รวม  2  โครงการ 85,000    

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 100,000 26,900 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับ
ท้องถิ่น ต าบลหนองบัว(สปสช.) 

100,000 100,000 
ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการเช่าสถานท่ีทิ้งขยะ 280,000 195,001.86 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหต ุ 20,000 13,600 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 50,000 27,060 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

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

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

9 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 24,000 12,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส ์ 25,000 5,160 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

11 โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 120,000 63,250 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

12 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน 20,000 18,920 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพือ่พัฒนาสตร ี 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 120,000 13,350 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

16 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพชุมชน 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

17 โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 40,000 28,590 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

18 โครงการจดัซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

19 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20,000 19,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

20 โครงการรวมใจภักดิ์รักพ้ืนท่ีสีเขยีว(ปลูกป่าชุมชน) 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

21 โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภยัด้วยวินัยจราจร 20,000 19,950 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

22 โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด 15,000 14,950 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

23 โครงการจดัท าและส ารวจแนวเขตถาวรพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 20,000 21,940 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 



24 โครงการจดัหาวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 50,000 50,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

25 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะ(ยานพาหนะและขนส่ง) 2,119,000 2,107,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

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

27 โครงการอบรมแกนน าส่งเสรมิด้านสุขภาพ(อสม.) 20000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

28 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี 

50000 - ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแต่
ไม่ได้เบิก

งบประมาณ 

29 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและตรวจสอบคุณภาพน้ าสาธารณะ
เพื่อการอุปโภคบริโภค 

20000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

30 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว 15,000 15,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

31 โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ 15,000 14,950 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

32 โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน 15,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

33 โครงการโครงการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัที่ไมส่ามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได ้

555,593 107,700 
ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

34 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผูสู้งอายุ 15,000 14,930 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

35 โครงการจดัซื้อชุดแต่งกาย อปพร. 70,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

36 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 15,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

37 โครงการจดัเก็บข้อมลูพื้นฐานต าบลหนองบัว 25,000 - เงินอุดหนุน ไม่ได้ด าเนินการ 

38 โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

39 โครงการจดัซื้อชุดพนักงานดับเพลงิและอุปกรณ์ป้องกันไฟ 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

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

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

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

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

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

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

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

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

47 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.8 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว



(เพิ่มเติมแผนฯ) 

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

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

50 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน 20,000 19,200 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

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

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

(ตุลาคม 61 – กันยายน 62) โครงการที่ไมไ่ดด้ าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการอบรมแกนน าด้านส่งเสรมิสุขภาพ(อสม.) 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

2 โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

3 โครงการจดัเก็บข้อมลูพื้นฐานต าบลหนองบัว 40,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

4 โครงการจดัซื้อชุดพนักงานดับเพลงิและอุปกรณ์ป้องกันไฟ 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

5 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 15,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

6 โครงการจดัซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

7 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าและตรวจสอบคุณภาพน้ าสาธารณะ
เพื่อการอุปโภคบริโภค 

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

8 โครงการจดัซื้อชุดแต่งกาย อปพร. 70,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

9 โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน 15,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

รวม  7 โครงการ 230,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  
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ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานปี 2562 และแผนด าเนินการเพิ่มเติม ตั้งแตเ่ดือนตลุาคม  2561 - เดือนกันยายน 2562 

 

                        สรุป 
                              โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว                              97      โครงกำร 
                              โครงกำรที่มีในแผนด ำเนินงำนปี 2562  จ ำนวน   115    โครงกำร 
                              คิดเป็นร้อยละ 97 x 100  = 84.34  
                                                   115 
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ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที ่
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสรมิอาชีพ 

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 



 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินงบอุดหนุนเฉพำะกิจ(เงินถ่ำยโอนภำระกิจกำรก่อสร้ำงแลบ ำรุงรักษำถนน) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
โครงกำร ผลกำรด ำเนินโครงกำร งบประมำณ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนอง
ผือ ม.1,ม.10 – บ้ำนดอนโพธิ์ อ.เชียงยืน 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณที่
ได้รับ(บำท) 

งบประมำณที่ลงนำม
สัญญำ (บำท) 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย(บำท) 

หมำยเหตุค่ำปรับ 

 - - 9,600,000 6,880,000 6,742,400 137,600 
รวม 1 โครงกำร    9,600,000 6,880,000 6,742,400 137,600 
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2.1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน

งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 

 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 

 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 

 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

          5. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา 

            6. เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงท าบางโครงการไม่ได้ด าเนินการ 

           7. ขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปมาท าให้มีขั้นตอนท าให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า 

           8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขาดประสบการณ์และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจ าเป็น 

 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

 5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู่แล้ว 

            6. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองทั้งก่อนเริ่มโครงการ 
ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 

            7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินโครงการเอง 

           8. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว 

           9. ลงระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563                                                                                     
  2.1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนด ำเนินงำน 
ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงำน
สนับสนนุ 

โครงกำรในแผนด ำเนินงำน/ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมบริหำรจัดกำรที่
ดี 

บริหำรจัดกำรที่ดี เพิ่มประสิทธิภำพ 
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร พัฒนำ
ระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
-แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
-แผนงำนสถิติและวิชำกำร 
-งบกลำง 

-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองสำธำรณสุข 

-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองสำธำรณสุข 

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

ด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริม
อำชีพ 

-พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
-กำรเศรษฐกิจ 

-แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
-แผนงำนเคหะและชุมชน 
-แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงำนกำรเกษตร 

-ส ำนักปลัด 
-กองช่ำง 
-กองคลัง 
-กองกำรเกษตร 

-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่ำง 
-กองกำรเกษตร 

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

ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

-กำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

-แผนงำนกำรศึกษำ 
-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
-แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

-กองกำรศึกษำ 
-ส ำนักปลัด 
-กองช่ำง 
-กองคลัง 
-กองกำรเกษตร 

-กองกำรศึกษำ 
-ส ำนักปลัด 
-กองช่ำง 
-กองคลัง 
-กองกำรเกษตร 

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

ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง 
สวัสดิกำรและสังคม 

-บริกำรชุมชนและสังคม 
-งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

-แผนงำนสำธำรณสุข 
-แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
-แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงำนงบกลำง 

-กองสำธำรณสุขฯ 
-กองสวัสดิกำรฯ 
-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 

-กองสำธำรณสุข
ฯ 
-กองสวัสดิกำรฯ 
-ส ำนักปลัด 
-กองคลัง 

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

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

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                       

                     2 ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ 
                                  ส่งเสริมอำชีพ 
                                3 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
                                4 ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมม่ันคง 
                                   และสวัสดิกำรสังคมและชุมชน  

2. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  

                  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง 
                     - เสริมสร้ำงควำมส ำคัญของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 
                       พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                     - กำรรักษำควำมสงบภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 
                  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
                     - กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนควำมม่ันคง 
                  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
                      - พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
                      - กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
                      - ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
                      - กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
                  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
                      - พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ มีสภำพแวดล้อมและ 
                        นวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมผู้สูงอำยุ 
                      - กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็ง 
                        ของชุมชน 
                  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                      - จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ      
                  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรภำครัฐ 

                               - กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดที่เหมำะสม 
                               - กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
                               - กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 



                               - พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
                               - ปรับปรุงกำรบริกำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
  
 

27 
 
 3.   แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
                               - ยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                               - ยดึ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”  
  4.   ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำละเสริมสร้ำงประสิทธิภำพขององค์กร 
                               - เพ่ิมศักยภำพและประสิทธิภำพกำรท ำงำนของท้องถิ่น 
                               - สนับสนุนช่วยเหลือและประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
                                 และหน่วยงำนอื่น 
                               - สนับสนุนหน่วยงำนอื่นในกำรพัฒนำตำมกฎหมำยก ำหนด 
  5.   ยุทธศำสตร์จังหวัดมหำสำรคำม 
                         ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม  
                                            เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                                - กำรป้องกันและแกไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
                                  ทรัพยำกรธรรมชำติ 
                         ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือยกระดับสู่กำรเป็นศูนย์กลำง 
                                            บริกำรทำงกำรศึกษำและวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                 - ส่งเสริมกำรบริกำรทำงวิชำกำร วิชำชีพและท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
                                   สู่ชุมชน 
                         ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนสู่สังคมเอ้ืออำทรและสมำนฉันท์ 
                                 - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
                                 - เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  
 

28 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แนวทางการตดิตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 62 – กันยายน 63) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000 13,900 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 15,000 4,625 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อ าเภอโกสมุพิสัย 20,000 12,935 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มี
ต่อ อบต.หนองบัว 

20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการ internet ต าบลและเช่าพ้ืนท่ีเว็ปไซด์ของอบต. และ
พัฒนาระบบอิเล็คทรอนิค 

75,000 64,702.90 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการส ารวจและจดัท าแผนทีภ่าษี 50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแต่
ไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณ 

7 โครงการปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
คอร์รัปช่ันให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

20,000 19,800 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการโครงการอดุหนุนโครงการศูนย์ปฏิบตัิการร่วมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนอ าเภอโกสมุพสิัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,000 15,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการจดัซื้อวัสดุ(ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน) 1,090,000 851,798 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์(ทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน) 

413,600 415,040 
ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 



11 โครงซ่อมแซมวัสดุและครุภณัฑ ์ 195,000 148,256.46 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

12 โครงการจดัเก็บภาษี อบต.หนองบัว 

10,000 - 

ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แล้วแต่ไม่ได้

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

13 โครงการส ารวจและจดัท าแผนทีภ่าษี 

50,000 - 

ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แล้วแต่ไม่ได้

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

14 โครงการส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

250,000 334,897 
ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการจดัซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 868,000 840,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

รวม  15  โครงการ 3,111,600 2,740,954.36   
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ยุทธศาสตร์ด้านท่ี  1  โครงการที่ไม่ไดด้ าเนินการ ปีงบประมาณ  2563 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการจดัอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.หนองบัว) 

300,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน(อ าเภอโกสุมพสิัย) 

10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการอบรมคณุธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงาน 
พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว 

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง อบต.หนองบัวด้านคอมพิวเตอร ์

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม  5  โครงการ 360,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิอาชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.1 100,000 98,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 
2 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.2 100,000 98,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.3 100,000 98,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.4 100,000 94,800 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.5 100,000 94,800 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.6 100,000 80,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.7 100,000 94,800 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 



8 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.8 100,000 94,800 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9 100,000 98,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.10 100,000 98,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

11 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว 200,000 198,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 
12 โครงการปูพ้ืนกระเบื้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยเชือก 66,000 65,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 
13 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานอบต.หนองบัว  130,000 128,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 600,000 497,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเดก็เล็กอบต.หนองบัว 289,000 286,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

16 โครงการปรับปรุงทางล าเลียงพ้ืนผลทางการเกษตร ม.6 21,000 14,800 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 191,000 189,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

18 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1 150,000 148,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

19 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคสล. ม.10 176,000 174,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

20 โครงการก่อสร้างขยายถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ าและวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. 

236,000 234,000 เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (จากถนน
คอนกรีตเดมิถึงศาลพระภมูิ) 

300,000 297,000 เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

22 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 (จาก
ทางเข้าหมู่บ้านถึงท่าศาลา) 

330,000 326,000 เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

23 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (สาย 
มค.ถ.120-02 บ้านคุยเชือก-สะพานบ้านคุยเชือก เริ่มจาก STA 

0+000 กม. ถึง STA 0+175 กม.) 

500,000 496,900 เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (เส้นรอบบ้าน
ช่วงสระนานายรินทร์ทอง) 

300,000 298,000 เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

25 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (จาก
บ้านนางแสงรัตน์ถึงบ้านนายจ านง ดรวงษ์ชัย) 

132,000 130,000 เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิอาชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

26 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,9 จ านวน 2 
จุด จุด 1 แยกหน้าวัดถึงศาลาประชาคม  จุด 2 จากศาลาประชาคมถึง

200,000 198,000 
เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 



หม้อแปลงไฟฟ้า 

27 โครงการปรับปรุงถนนล าเลยีงพืชผลทางการเกษตร ม.4 (โซน
ตะวันออก) จ านวน 4 จุด 1. จากนานายพร ชัยทัด – นานายลือ  2. 
จากบ้านนายสา ไปทิศตะวันออก  3. นานายประวัติ ไปทิศตะวันออก  
4. นานายหวา ไปทิศตะวันออก กว้าง 3 ม. ยาว1,780 ม. 

399,000 396,000 

เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

28 โครงการปรับปรุงถนนล าเลยีงพืชผลทางการเกษตร ม. 4 (โซนใต้) 
จ านวน 2 จุด  1. นานายประเสรฐิ-นานายบัวบาล  2. จากสวนนาย
บัวพันธ-์สวนนายปราโมทย์  กว้าง 3 ม. ยาว 900 ม. 

201,000 199,000 

เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

29 โครงการปรับปรุงถนนล าเลยีงพืชผลทางการเกษตร ม.8 จากบ้านนาง
ชู สีพลเงิน เลียบคลองชลประทาน 9R ฝั่งด้านชวา-สะพานขาว กว้าง  
3 ม.  ยาว  1,400 ม. 

320,000 317,000 

เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

30 โครงการปรับปรุงถนนล าเลยีงพืชผลทางการเกษตร ม.9 จ านวน 4 จุด 
1. จากพนังสี่แยกนานายบุญเลี้ยงไปฝายมหาสารคาม  2. จากพนังสี่
แยกไปประปาหมู่บา้นและไปแม่น้ าชี-สวนนายสุปัน  3. จากนานายค า
พอง-สวนนางหนูเพียร  4. จากแยกนานางเสาวลักษณ์ไปกดุเวียน-นา
นายเสาร์ โพธิ์ศรี  กว้าง  3 ม.  ยาว  2,205 ม. 

500,000 496,000 

เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

31 โครงการปรับปรุงถนนล าเลยีงพืชผลทางการเกษตร ม.10 จ านวน 5 
จุด  1. จุดนานายบุญหนา  2. จากปากคลอง9R-นานางสุดใจ  3. จาก
ประตูห้วยน้ าเค็ม-ปลายคลอง9R  4. จากนานางเข็มพร-นานางอุบล  
5. นานางอ่อนจันทร์-นานายรังสรรค์ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,630 เมตร 

365,000 362,000 

เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

32 โครงการปรับปรุงถนนล าเลยีงพืชผลทางการเกษตร ม.10 จ านวน 3 
จุด (โซนตะวันตก) 1. จากต้นโพธ์ิป่าสมุนไพร-นานายวิชัย  2. นานาย
จอม-นานายสนิท  3. นานางไพร-นานายบุญเลี้ยง กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,050 ม.  

235,000 233,000 

เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

33 โครงการปรับปรุงถนนล าเลยีงพืชผลทางการเกษตร ม.6 จ านวน 5 จุด  
1. จากประปาหมูบ่้านเลียบคลองชลประทาน-หนองบอน  2. จากบ้าน
นายพนัด-คลอง3R  3. จากนานางสุมาล-ีนานางล าดวล  4. จากคลอง
ชลประทาน 3R-นานางเกตมณี  5. จากคลองชลประทาน3R-นานาย
อ านวย กว้าง  3 ม.  ยาว 1,965 ม.  

440,000 436,000 

เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8  จ านวน 2 จุด  1. จาก
บ้านนายทวี โสภาประเทศ-คลองชลประทาน9R  2. จากบ้านนายวีระ
ยุทธ มูลพิลึก-คลองชลประทาน 

280,000 278,000 

เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

35 โครงการปรับปรุงถนนล าเลยีงพืชผลทางการเกษตร ม.6 (โซนใต้) 160,000 158,000 เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิอาชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.1, ม.10 กว้าง  5 ม. ยาว 175 
ม. หนา 0.15 ม.   

500,000 496,500 
เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.1 กว้าง 3 เมตร ยาว 178 ม. 
หนา 0.15 ม. 

300,000 297,000 เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

38 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ม.2 89,000 87,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

39 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.น้ า ม.5 300,000 298,000 เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

40 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ม.2 270,000 268,000 เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 

42 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบลหนองบัว 55,000 50,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

43 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกราษฎรต าบลหนองบัว 30,000 30,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 
44 โครงการตามแนวพระราชด าร ิ 20,000 17,800 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

45 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

46 โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย ์ 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

47 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศสุัตว ์ 20,000 19,800 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

รวม  47  โครงการ 9,345,000 9,107,500 ตามข้อบัญญัต ิ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  โครงการทีไ่มไ่ดด้ าเนินการ ปีงบประมาณ  2563 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(ให้แกโ่รงสีชุมชน)บ้านหนองผือ 10,000 - 
ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้

ด าเนินการ 
2 โครงการรณรงค์ป้องกัน ก าจัดแมลง ศัตรูพืช หนูนา หอยเชอรี ่ 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้

ด าเนินการ 
3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้

ด าเนินการ 
4 โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000    

รวม  4  โครงการ 70,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวนั) ตามโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว ประจ าปี 2563 

1,520,000 1,519,020 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

2 โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

241,400 272,000 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

3 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 35,000 33,630 
ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 

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

ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

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

10,000 5,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

6 โครงการติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านคุยเชือก 

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้วแต่
ไม่ได้เบิก

งบประมาณ 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง 2 
ศูนย์) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

42,600 33,600 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง 2 
ศูนย์) ค่าหนังสือเรยีน 

28,400 22,400 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

9  โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง 2 
ศูนย์)ค่าอุปกรณ์การเรียน 

28,400 22,400 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร 695,800 467,400 เงินอุดหนุนแบบ ด าเนินการ



กลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง  2 ศูนย์ มีวัตถุประสงค์
(ตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติ) 

เสร็จแล้ว 

11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริม
นม) ตามโครงการจดัหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง  2 
ศูนย์ และโรงเรยีน 5 แห่งสังกัด สพฐ. ต าบลหนองบัว 

1,000,260 800,225.76 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการ
แล้ว 

12 โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 
2 ศูนย์) 

10,000 6,245 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

13 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจดัการเรียน
การสอน (กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) ทั้งสองศูนย์ 

61,060 49,160 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

14 โครงการจดักิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

15 โครงการจดักิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

30,000 - 

ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

16 โครงการวันไหว้ครู (ท้ัง 2 ศูนย์) 5,000  ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แล้ว 

17 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน 10,000 - 
 

ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

18 โครงการจดักิจกรรม”มหกรรม ข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง 
ของอ าเภอโกสุมพสิัย” 

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการ
แล้ว 

รวม  18  โครงการ 3,787,920 3,251,080.76   

 

 
 
 



โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

ตั้งไว ้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา 30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

2 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานท่ี 30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

3 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลหนองบัว 200,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

4 โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคูณลาน 30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

5 โครงการประเพณีสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุต าบลหนองบัว) 85,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

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

                    (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 20,000 8,700 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 60,000 32,300 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการเช่าสถานท่ีทิ้งขยะ 250,000 229,057.62 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหต ุ 20,000 7,300 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องันและระงับอัคคีภัย 20,000 19,570 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนชรา 11,255,600 9,228,500 เงินอุดหนุน ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ 1,920,000 2,021,000 เงินอุดหนุน ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000 12,500 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส ์ 20,000 17,500 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 30,000 19,140 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

11 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน 20,000 19,710 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

12 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 15,000 14,640 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพือ่พัฒนาสตร ี 15,000 14,770 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 



14 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 20,000 450 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพชุมชน 20,000 18,300 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

16 โครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจปอ้งกันไวรัสโคโรนา 2019 24,300 24,300 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

17 โครงการรวมใจภักดิ์รักพ้ืนท่ีสีเขยีว(ปลูกป่าชุมชน) 10,000 450 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

18 โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภยัด้วยวินัยจราจร 20,000 17,800 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

19 โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด 20,000 8,700 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

20 โครงการจดัท าและส ารวจแนวเขตถาวรพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 40,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

21 โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองบัว 70,000 100,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

22 โครงการอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว 

98,050 98,050 เงินสะสม ด าเนินการแล้ว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

23 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว 15,000 14,495 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

24 โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ 20,000 18,300 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

25 โครงการโครงการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัที่ไมส่ามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได ้

497,226 286,725 
ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผูสู้งอายุ 20,000 18,550 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

27 โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด าเนินการ 

28 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.1 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

29 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.2 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

30 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.3 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 



31 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.4 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

32 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.5 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

33 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.6 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

34 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.7 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

35 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.8 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

36 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.9 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

37 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ม.10 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

38 โครงการจดัซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย 20,000 8,230   

จ านวน   38 โครงการ 14,790,176 12,459,037.62   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน 

(ตุลาคม 62 – กันยายน 63) โครงการที่ไมไ่ดด้ าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

2 โครงการจดัเก็บข้อมลูพื้นฐานต าบลหนองบัว 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

3 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ 50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  



พระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี 

5 โครงการจดัซื้อชุดแต่งกาย อปพร. 70,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

6 โครงการจดัการน้ าท้ิงน้ าเสียในครวัเรือน 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

7 โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 40,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

8 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

9 โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับ
ท้องถิ่น ต าบลหนองบัว(สปสช.) 

100,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

10 โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

11 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) 
50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

12 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

รวม  12 โครงการ 350,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  
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2.2.3  กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นทีไ่ด้จำกกำรติดตำมประเมินผลต่อผูบ้ริหำรท้องถิ่น 
2. ผู้บริหำรท้องถิ่น สรุปผลและเสนอควำมเห็นจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อสภำ

ท้องถิ่น 
3. สภำท้องถิ่น -จัดให้มีกำรประชุมสภำท้องถิ่น สมัยสำมัญหรือสมยัวิสำมัญ แล้วแตก่รณี เพื่อรับทรำบผล

กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจำกผู้บริหำร 
-สมำชิกสภำอภิปรำยและเสนอควำมเห็นได ้
-ประธำนสภำท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นที่รับทรำบ
และอำจเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นแล้วส่งให้
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

4. ผู้บริหำรท้องถิ่น ส่งผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ได้รับทรำบและข้อเนอควำมเห็น 
ข้อเสนอ แนวทำงพัฒนำท้องถิ่นให้คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

5. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น -ผู้บริหำรท้องถิ่นจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อรับทรำบกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจำกสภำท้องถิ่น 
-เสนอควำมเห็น ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหำรประกำศผลให้
ประชำชนทรำบต่อไป 

6. ผู้บริหำรท้องถิ่น -ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนทรำบในท่ีเปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็น 
-ปิดประกำศไว้ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
-อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งภำยในเดือนธันวำคม ของทุกป ี

 
 
2.2.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
       - จำกกำรสังเกต/สอบถำม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
       - แบบสอบถำม/อิงข้อมูลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำรับบริกำร 
       - โดยใช้ข้อมูลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่รับบริกำรจำกกำรเก็บข้อมูลของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 
2.2.5 แบบส ำหรับกำรติดตำมประเมินผล 
       - ข้อมูลทั่วไปส ำหรับผู้รับบริกำร 
       - ข้อมูลควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำร ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยปิด มำตรประมำณค่ำ 5 
ระดับ  จ ำนวน 104 ข้อ ครอบคลุมควำมพึงพอใจ  4 ด้ำน  คือด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  6 ข้อ  ควำมพึง
พอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร  7 ข้อ  ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  6 ข้อ และควำมพึงพอใจ
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  7 ข้อ ของงำนบริกำร  4 ด้ำน คือ (1) ด้ำนกำรโยธำและกำรขออนุญำตปลูก



สิ่งก่อสร้ำง (2) ด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดในที่สำธำรณะ  (3) ด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม  (4) ด้ำน
สำธำรณสุข 
        - ข้อเสนอแนะต่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร แบบสอบถำมเป็นแบบปลำยเปิด 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์และติดตำมประเมินผล 
 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรพิจำรณำและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ธันวำคม 2563 ประจ ำปี 2564 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

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 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  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 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงกำร 5 5 100 

รวมคะแนน 100 92 92.00 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

20 17 85  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ 
ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขต
กำรปกครอง กำรเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูล เกี่ ยวกับด้ ำนกำรเมือง/กำร
ปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชำกร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวน
ป ระช ำก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ำยุ 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 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน 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
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ ำ) 

2 1 50  

1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ศ ำสน ำ ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ ประเพณี
และงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำ
ถิ่น สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ 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 ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100  

1.9 กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีกำร และกำรด ำเนินกำรประชุมประชำคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำส ำหรับกำร
พัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

3 3 100  

รวม 20 17 85  
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.67  
 2.1 กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเช่ือมโยง 

ค ว ำม ส อด ค ล้ อ งยุ ท ธศ ำส ต ร์ จั งห วั ด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด  ยุทธศำสตร์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว นโยบำย
ของผู้บริหำร รวมถึงควำมเช่ือมโยงแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0 

2 2 100  



2.2 กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้ ผลของกำร
บังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 กำรวิ เครำะห์ทำงสั งคม  เช่น  ด้ ำน
แรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำม
ยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100  

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

2 2 100  

2.5 กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชำติต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำร
หรือสิ่งที่ เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

2 1 50  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมิน
สถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำร
พัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน
ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แข็ ง )W-Weakness 

2 1 50  



(จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกำส ) และT-
Threat (อุปสรรค) 
2.7 สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชนเชิงพื้นท่ี มีกำรน ำเสนอปัญหำ 
ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำนของ
ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหำ 

2 2 100  

2.8 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่
ได้ รับ  และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ และกำรประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ 

2 1 50  

2 .9  ผลที่ ได้ รั บ จำกกำรด ำ เนิ น งำน ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหำ
อุปสรรคกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและแนวทำงกำร
แก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 13 86.67  
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1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของ



เต็ม ที่ได ้ คะแนน
เต็ม 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 61 93.85  
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองบัว 
สอดคล้ อ งกั บ สภ ำพสั งคม  เศ รษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหำกำร
พัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัว และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ              
แผนยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี  แผนพัฒนำ
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค มแ ห่ งช ำติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 10 10  

3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภำพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำ
รัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค มแ ห่ งช ำติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 10 100  

3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม
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
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพที่ เป็น
ลักษณะเฉพำะขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัวและสัมพันธ์กับโครงกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

5 4 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่จะน ำไปสู่กำร
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำม
ชัด เจน ในสิ่ งที่ จะด ำ เนิ นก ำรให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100  

3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ควำมสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 80  

3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) 
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบั วซึ่ งเกิ ดจำก
ศักยภำพของพื้นที่จริง ท่ีจะน ำไปสู่ผลส ำเร็จ
ทำงยุทธศำสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงำน 
แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำใน
อนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงำนที่ เกิดจำกเป้ำประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่มีควำมชัดเจน 
น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงำนและ
ควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

5 5 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับท่ี 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวดั ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

5 5 100  

3.10 ผลผลติ/โครงกำร 
ผลผลติ/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็น
โครงกำรที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึง่อันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน ำไปสู่กำรจดัท ำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100  

รวม 100 92 93.75  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ธันวำคม 2563  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58 96.67 
 5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 5 5 100 
 5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 5 5 100 
 5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้ง

งบประมำณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้ำหมำย (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 มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)   

5 5 100 

 5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถกูต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  5 5 100 
 5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน 100 92 93.75 

 

 
49 

 
 
 
 
 
 
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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 าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อ
น ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ เช่น กำรวัด
จ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำย
เอำไว้หรือไม่จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่
ได้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถ
อ ธิ บ ำ ย ได้ ต ำ ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 
(Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำม
อ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้ก ำหนดไว้ 
 

10 8 80  

2.2 วิ เครำะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงกำรที่ ด ำ เนิ นกำรใน เชิ ง
ปริมำณ (Quantitative) 

10 8 80  

รวม 10 8 80  
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2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิง
คุณภำพคือกำรน ำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดว่ำ
ภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรใน
พื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่

10 8 80  



และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  มี
สภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำร
ได้ ต ำมวัตถุประสงค์ ห รือ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไปตำมหลั ก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึง
สำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
3.2 วิ เครำะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ ก ระทบ  ( Impact) 
โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative) 

10 8 80  

รวม 10 8 80  

 
2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 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 น ำท้ อ งถิ่ น โด ย ใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักกำรบูรณำกำร (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 9 90  

4.2 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ  ที่สอดคล้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

10 9 90  

รวม 10 9 90  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 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 มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
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 ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้องสภำพที่อยำก
ให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้องชัดเจนสำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไหร่ 
กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำยพื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร 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 มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4 80  

5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง (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  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของ



เต็ม ที่ได ้ คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 58 96.67  

 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงเศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท ำน้อย ได้มำก 
เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้ำ
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำร
เน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น 
รวมถึงโครงกำรที่ เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำร
วิจัยและพัฒนำ แล้วต่ อยอดควำมได้ เปรี ยบ เชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้ำนเกษตร เทคโนโลยี ชีวภำพ 
สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100  

5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลำของแผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นเสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงกำรเช่ือมต่ อหรือ เดินทำงไปด้วยกันกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 100  

5.8 โครงกำรแก้ ไขปัญ หำควำมยำกจนหรือกำร
เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลัก
ประชำรัฐ 
เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงท่ี
ประชำชนด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำร
ต่อยอดและขยำยได้ เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำร
เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำร
พัฒนำตำมปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (LSEP) 

5 5 100  



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

5 5 100  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 58 96.67  

5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำร
งบประมำณ 
กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้อง
กับโครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของ
รำคำกลำง รำคำกลำงท้องถิ่น มีควำมโปร่งใสในกำร
ก ำห น ดรำค ำและตรวจสอบ ได้ ใน เชิ งป ระจั กษ์               
มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำ
ของกำรน ำไปตั้งงบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ  เงินสะสม หรือรำยจ่ำยพัฒนำที่ปรำกฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

5 5 100  

5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
มีก ำรก ำห น ดดัชนี ชี ้วัด ผ ล งำน (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
ประสิทธิภำพ(efficiency) ได้ เช่น กำรก ำหนดควำมพึง
พอใจ กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะ
ได้รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรพัฒนำ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
กำรได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์
หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค ำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง 
ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผล

5 5 100  



ระดั บของควำมส ำเร็ จ ได้  (3 ) ระบุ สิ่ งที่ ต้ อ งกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด และ
สำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

 100 92 93.75  
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3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ 
     1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำมโดยจ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศชำย 166 44.10 
เพศหญิง 210 55.90 

 376 100.00 
 
ตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมช่วงอำยุ 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ  18  ปี - - 
อำยุ  18-30 ปี 71 18.90 
อำยุ  31-50  ปี 93 24.70 
อำยุ  51-60  ปี 185 49.20 

อำยุสูงกว่ำ  60  ปี 27 7.20 
รวม 376 100.00 

 
ตำรำงที่ 3 แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โยจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 181 48.10 

มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 150 39.90 



อนุปริญญำ/ปวส. 35 9.30 
ปริญญำตรี 10 2.70 

สูงกว่ำปริญญำตรี - - 
รวม 376 100.00 

 
ตำรำงที่ 4 แสดงจ ำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมอำชีพ 

อำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
แม่บ้ำน 49 13.00 

เกษตรกร 217 57.70 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย 41 10.90 

รับรำชกำร 3 0.80 
รัฐวิสำหกิจ 8 2.10 

นักเรียน/นักศึกษำ 24 6.40 
อ่ืนๆ ระบุ..(รับจ้ำงทั่วไป) 34 9.00 

รวม 376 100.00 
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3.2  ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
     3.2.1  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในภำพรวม 4 งำนบริกำร ใน 4 ด้ำน ต่อกำรด ำเนินงำน 
     3.2.1.1  ควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ  94.51 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ข้ันตอนกำรให้บริกำรมีระบบไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว 93.52 มำกที่สุด 
2. มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร 95.35 มำกที่สุด 
3. ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ช้ีแจงและแนะน ำขั้นตอนในกำรให้บรกิำร 94.29 มำกที่สุด 
4. มีผังล ำดับขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 94.44 มำกที่สุด 
5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรเหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

94.96 มำกที่สุด 

6. มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง 94.52 มำกที่สุด 
โดยรวม 94.51 มำกที่สุด 

  
     3.2.1.2 ควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ  94.25 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. มีช่องทำงกำรให้บริกำรเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร 94.31 มำกที่สุด 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเสียงตำมสำย/เอกสำร 93.58 มำกที่สุด 



3. มีกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง 94.34 มำกที่สุด 
4. มีกล่องรับฟังปัญหำและข้อคิดเห็นของผู้รับบริกำร 94.46 มำกที่สุด 
5. มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร 94.40 มำกที่สุด 
6. เข้ำถึงช่องทำงกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว และสะดวก 93.50 มำกที่สุด 
7. มีกำรจัดโครงกำรออกบริกำรนอกสถำนท่ี 95.18 มำกที่สุด 

โดยรวม 94.25 มำกที่สุด 

 
     3.2.1.3 ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ   94.47 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. เจ้ำหน้ำที่พูดจำสุภำพอัธยำศัยดีแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย
เหมำะ 

94.73 มำกที่สุด 

2. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรวำงตัวเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 94.64 มำกที่สุด 

3. เจ้ำหน้ำที่บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ 
และมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 

94.23 มำกที่สุด 

4. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรให้บริกำร เช่น กำร
ตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงชัดเจน 
ถูกต้องน่ำเชื่อถือ 

94.28 มำกที่สุด 

5. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ 94.43 มำกที่สุด 

6. เจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่นไม่รับ
สินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบฯลฯ 

94.49 มำกที่สุด 

โดยรวม 94.47 มำกที่สุด 
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  3.2.1.4 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 94.00 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. สถำนท่ีตั้งของหน่วยงำน สะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร 94.02 มำกที่สุด 
2. ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ ำ 
โทรศัพท์สำธำรณะ ท่ีนั่งคอยรับบริกำร 

93.45 มำกที่สุด 

3. ควำมสะดวกของสถำนท่ีให้บรกิำรโดยรวม 95.29 มำกที่สุด 
4. “ควำมเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในกำรให้บริกำร 94.03 มำกที่สุด 
5. “คุณภำพและควำมทันสมัย” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในกำรให้บรกิำร 93.21 มำกที่สุด 
6. กำรจัดสถำนท่ีและอุปกรณ์ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้
บริกำร 

93.65 มำกที่สุด 

7. มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำย 

94.33 มำกที่สุด 



โดยรวม 94.00 มำกที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจตำมตัวชี้วัดในภำพรวมทั้ง  4  งำนบริกำร 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  94.51 มำกที่สุด 
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 94.25 มำกที่สุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 94.47 มำกที่สุด 
4. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 94.00 มำกที่สุด 

โดยรวม 94.31 มำกที่สุด 
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3.2.2  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในภำพรวม 4 งำนบริกำร ต่อกำรด ำเนินงำน 
         3.2.2.1  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนโยธำและกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  94.77 มำกที่สุด 
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 94.36 มำกที่สุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 94.52 มำกที่สุด 



4. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.62 มำกที่สุด 
โดยรวม 94.57 มำกที่สุด 

 
3.2.2.2  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดในที่สำธำรณะ 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  94.74 มำกที่สุด 
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 94.38 มำกที่สุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 94.32 มำกที่สุด 
4. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 93.77 มำกที่สุด 

โดยรวม 94.30 มำกที่สุด 
 
3.2.2.3  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  94.22 มำกที่สุด 
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 94.10 มำกที่สุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 94.23 มำกที่สุด 
4. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 93.87 มำกที่สุด 

โดยรวม 94.10 มำกที่สุด 
 
3.2.2.4  ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนสำธำรณสุข 

ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  94.32 มำกที่สุด 
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 94.17 มำกที่สุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 94.79 มำกที่สุด 
4. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 93.73 มำกที่สุด 

โดยรวม 94.25 มำกที่สุด 
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สรุปผลกำรส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 



แสดงร้อยละควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำร 
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 

1. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ 1 งำนด้ำนโยธำและกำรขอ
อนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง 

94.57 มำกที่สุด 

2. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ 2 งำนด้ำนกำรรักษำควำม
สะอำดในที่สำธำรณะ 

94.30 มำกที่สุด 

3. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ 3 งำนด้ำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

94.10 มำกที่สุด 

4. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่  4 งำนด้ำนสำธำรณสุข 94.25 มำกที่สุด 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 94.30 มากที่สุด 
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4.  สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานปี 2563 และแผนด าเนินการเพิ่มเติม ตั้งแตเ่ดือนตลุาคม  2562 - เดือนกันยายน 2563 

 

                        สรุป 
                              โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว                              118      โครงกำร 
                              โครงกำรที่มีในแผนด ำเนินงำนปี 2563  จ ำนวน   144    โครงกำร 
                              คิดเป็นร้อยละ 118 x 100  = 81.95  
                                                   144 

 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที ่
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน 
1.  ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 15 10.41 - - 5 3.47 - - - 20 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสรมิอาชีพ 

47 32.64 - - 4 2.78 - - - 51 

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

4.  ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน 

38 26.39 - - 12 8.33 - - - 50 

รวม 118 81.95 - - 24 18.05 - - - 144 
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ส่วนที่  4 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม  ๒๕๕๙    และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี  ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงแก้ไข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  และกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  (๑) กำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น  ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   กำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรฯ สำมำรถน ำเอำผลกำรวัดคุณภำพของแผนมำใช้เป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ได้ตำมควำมเหมำะสม  
เพื่อรวบรวมรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ และเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให้กำรประเมินเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังกล่ำว  จึงได้ด ำเนินกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำตำมแบบประเมินคุณภำพของ
แผนพัฒนำ  โดยสรุปผลกำรประเมินมีรำยละเอียด  ดังนี้ 
 

4.1 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวมปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
1.1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (ตุลำคม 62 – มีนำคม 63) 

 



จ ำนวน
โครงกำรปี 

2563 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 

 

งบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 

2563 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่อนุมตั ิ

เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ที่อนุมัติ 

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร 

29 3,804,000 20 3,581,600 94.15 15 75.00 2,740,954.36 76.53 - 5 
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1.1.2  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ (ตุลำคม 62 – มีนำคม 63) 
จ ำนวน

โครงกำรปี 
2563 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 

 

งบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 

2563 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่อนุมตั ิ

เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ที่อนุมัติ 

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

 

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

 
 
 

1.1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (ตุลำคม 62 – มีนำคม 63) 



จ ำนวน
โครงกำรปี 

2563 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 

 

งบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 

2563 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่อนุมตั ิ

เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ที่อนุมัติ 

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

 

34 4,963,647 23 4,157,920 83.77 18 78.26 3,251,080.76 78.19 - 5 
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1.1.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง สวัสดิกำรชุมชนและสังคม (ตุลำคม 62 – มีนำคม 63) 
จ ำนวน

โครงกำรปี 
2563 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 

 

งบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 

2563 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่อนุมตั ิ

เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ที่อนุมัติ 

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง

ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

 

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



 
หมำยเหตุ งบประมำณ ที่มำกกว่ำในแผนพัฒนำในยุทธศำสตร์ที่ 4 มำจำกรัฐบำลเบี้ยยั้งชีพและงบด้ำนกำรศึกษำ 
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2.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน

งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 

 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 

 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 

 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

          5. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบรูณส์ าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสญัญา 

            6. เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงท าบางโครงการไม่ได้ด าเนินการ 

           7. ข้ันตอนการปฏิบัติที่ยุง่ยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปมาท าให้มีขั้นตอนท าให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า 

           8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขาดประสบการณ์และไม่มีคา่ตอบแทนท่ีเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปญัหาของพื้นที่และตามความจ าเป็น 

 4. ควรมีการสรุปตดิตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อตดิตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

 5. ควรทีการตดิตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู่แล้ว 

            6. โครงการแต่ละโครงการผูร้ับผดิชอบจะต้องด าเนินการตดิตามและประเมินผลโครงการเองทั้งก่อนเริ่มโครงการ 
ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนนิโครงการเสรจ็สิ้น 

            7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแตล่ะโครงการต้องด าเนินการตดิตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินโครงการเอง 
           8. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพฒันาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว 

           9. ลงระบบข้อมูลการลงนามสัญญาและเบิกจา่ยงบประมาณในระบบ  E-Paln  ให้เป็นปัจจุบนั 
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ผลกำรพิจำรณำ  กำรพิจำรณำและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565) 
ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว  ธันวำคม 2563 ประจ ำปี 2564  เป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 16 80 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 12 80 
3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65 55 84.61 
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 10 8 80 
 3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  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 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  5 3 60 
 3.10 ผลผลิต/โครงกำร 5 5 100 

รวมคะแนน 100 83 83 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

20 16 80  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ 
ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขต
กำรปกครอง กำรเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2 66.66  

1.2 ข้อมูล เกี่ ยวกับด้ ำนกำรเมือง/กำร
ปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชำกร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวน
ป ระช ำก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ำยุ 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 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน 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
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ ำ) 

2 2 100  



1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ศ ำสน ำ ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ ประเพณี
และงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำ
ถิ่น สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ 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 ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100  

1.9 กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีกำร และกำรด ำเนินกำรประชุมประชำคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำส ำหรับกำร
พัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

3 3 100  

รวม 20 16 80  
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80  
 2.1 กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเช่ือมโยง 

ค ว ำม ส อด ค ล้ อ งยุ ท ธศ ำส ต ร์ จั งห วั ด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด  ยุทธศำสตร์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว นโยบำย
ของผู้บริหำร รวมถึงควำมเช่ือมโยงแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0 

2 1 50  

2.2 กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้ ผลของกำร
บังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 กำรวิ เครำะห์ทำงสั งคม  เช่น  ด้ ำน
แรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำม
ยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1 50  

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

2 2 100  



2.5 กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชำติต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำร
หรือสิ่งที่ เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมิน
สถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำร
พัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน
ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แข็ ง )W-Weakness 
(จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกำส ) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2 1 50  

2.7 สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชนเชิงพื้นท่ี มีกำรน ำเสนอปัญหำ 
ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำนของ
ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหำ 

2 1 50  

2.8 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่
ได้ รับ  และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ และกำรประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ 

2 2 100  

2 .9  ผลที่ ได้ รั บ จำกกำรด ำ เนิ น งำน ใน 1 1 100  



ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหำ
อุปสรรคกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและแนวทำงกำร
แก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

รวม 15 12 80  
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1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 55 84.61  
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองบัว 
สอดคล้ อ งกั บ สภ ำพสั งคม  เศ รษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหำกำร
พัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัว และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ              
แผนยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี  แผนพัฒนำ
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค มแ ห่ งช ำติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 8 80  

3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภำพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำ
รัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค มแ ห่ งช ำติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 8 80  



3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม
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
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพที่ เป็น
ลักษณะเฉพำะขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัวและสัมพันธ์กับโครงกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

5 5 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่จะน ำไปสู่กำร
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำม
ชัด เจน ในสิ่ งที่ จะด ำ เนิ นก ำรให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80  

3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ควำมสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 80  

3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) 
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบั วซึ่ งเกิ ดจำก
ศักยภำพของพื้นที่จริง ท่ีจะน ำไปสู่ผลส ำเร็จ
ทำงยุทธศำสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงำน 5 5 100  



แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำใน
อนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงำนที่ เกิดจำกเป้ำประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่มีควำมชัดเจน 
น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงำนและ
ควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับท่ี 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวดั ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

5 3 60  

3.10 ผลผลติ/โครงกำร 
ผลผลติ/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็น
โครงกำรที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึง่อันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน ำไปสู่กำรจดัท ำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100  

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

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว เดือน ธันวำคม 2563 ประจ ำปี 2564 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 80 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 90 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 50 83.33 
 5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 5 4 80 
 5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 5 4 80 
 5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้ง

งบประมำณได้ถูกต้อง  
5 4 80 



 5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี  5 3 60 
 5.5 เป้ำหมำย (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 มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)   

5 5 100 

 5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถกูต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  5 5 100 
 5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 85 85 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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 าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อ
น ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ เช่น กำรวัด
จ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำย
เอำไว้หรือไม่จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่
ได้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถ
อ ธิ บ ำ ย ได้ ต ำ ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 
(Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำม
อ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้ก ำหนดไว้ 
 

5 4 80  

2.2 วิ เครำะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงกำรที่ ด ำ เนิ นกำรใน เชิ ง
ปริมำณ (Quantitative) 

5 4 80  

รวม 10 8 80  
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2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 
3.1 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิง
คุณภำพคือกำรน ำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดว่ำ
ภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรใน
พื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่

5 4 80  



และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  มี
สภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำร
ได้ ต ำมวัตถุประสงค์ ห รือ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไปตำมหลั ก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึง
สำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
3.2 วิ เครำะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ ก ระทบ  ( Impact) 
โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative) 

5 5 100  

รวม 10 9 90  

2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่ เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
บัวในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดย
ใ ช้  SWOT Analysis/ Demand ( Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักกำรบูรณำกำร 
(Integration) กับองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 

5 5 100  

4.2 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ  ที่สอดคล้องกับกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและ
แหล่งน้ ำ) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 100  
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 5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัวและด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่ก ำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
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 ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้องสภำพที่อยำก
ให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้องชัดเจนสำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไหร่ 
กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำยพื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร 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 มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 3 60  

5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง (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  
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 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
เศรษฐกิ จ  ไปสู่  Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท ำน้อย ได้มำก เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำร
ผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจำกกำร
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำก
กำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น 
รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ แล้ว
ต่อยอดควำมได้ เปรียบ เชิ งเปรียบเทียบ เช่น  ด้ ำนเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80  

5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของ
แผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซ่ึงไม่สำมำรถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงกำรเชื่อมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกันกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 100  

5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้
ประเทศชำติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ 
เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชน
ด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้ 
เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว ด้วย
กำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (LSEP) 

5 4 80  

5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร)   
งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 ประกำรใน
กำรจัดท ำโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด (Economy) (2) ควำมมี
ประสิทธิภำพ (Efficiency) (3) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ควำมยุติธรรม(Equity) (5) ควำมโปร่งใส (Transparency) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 100  
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ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    

5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ 
กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับ
โครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง 
รำคำกลำงท้องถิ่น มีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               มีควำมคลำดเคลื่อนไม่
มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำของกำรน ำไปตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรำยจ่ำยพัฒนำที่
ปรำกฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 5 100  

5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
มีก ำรก ำหนดดัชนีชี้ วัดผลงำน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สำมำรถวัดได้ (measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ระ สิท ธ ิผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภ ำพ (efficiency) ได้ เช่น 
กำรก ำหนดควำมพึงพอใจ กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
พัฒนำ ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซ่ึง
กำรเขียนวัตถุประสงค์ควรค ำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมี
ควำมเฉพำะเจำะจง ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของควำมส ำเร็จได้  (3) ระบุสิ่ งที่ต้องกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด และสำมำรถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับควำมเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

5 4 80  
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
--------------------------------------------------- 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอ
รำยงำนต่อสภำท้องถิ่น  และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ
โดยทั่วกันและปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือน
เมษำยนและตุลำคมของทุกปี  

เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 องค์กำรบริหำรส่วนหนองบัว จึงประกำศรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ประจ ำปี 2563  ของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ตำมที่รำยงำนต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว และใน
กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่    ครั้งที่ 1/2563 วันที่  21  ธันวำคม  2563  
 
  จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ ณ วันที่   21  เดือนธันวำคม  พ.ศ. 2563 
               

     
      (ลงชื่อ)      
                 นำยหนูคล้ำย  ค ำมูลนำ) 

                                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 

 


