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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. 2564 อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งและให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  เสร็จแล้วรำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวทรำบ  
และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวรำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวและ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมกำรหวังว่ำรำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้จะสำมำรถเป็นประโยชน์
อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชำชนในท้องถิ่น 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

                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. 2564  ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง  4  ด้ำน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
                    1.  โครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณให้ด ำเนินกำรแล้ว ไม่ควรมีกำรโอนงบประมำณเพ่ิมใน
ภำยหลัง เพรำะสะท้อนให้เห็นถึงควำมล้มเหลวในกำรบริหำรงบประมำณทีผิดพลำดอันเนื่องมำจำกขำดกำร
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงรอบด้ำน ควรมีกำรตั้งงบประมำณให้สอดคล้องกับกำรเบิกจ่ำยจริง 
                     2. โครงกำร/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมำณในข้อบัญญัติแล้วควรเร่งด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้
เสร็จสิ้นภำยในปีงบประมำณนั้นๆ 
                     3. โครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีงบประมำณควรมีกำร
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 
                    9. ควรเพิ่มงบประมำณในส่วนที่ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ประสบภัยธรรมชำติที่ไม่ 
สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้  งบประมำณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อควำมช่วยเหลือประชำชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 และข้ันตอนตำ่ง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ท ำให้
ทรำบและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนที่จะท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจเกิดจำกผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัด หัวหน้ำส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรกอง บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว สภำพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิดควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่แวดล้อมใน
สังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนต 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 
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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. เพื่อทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
  5. เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหำรระดับส ำนัก/
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. 2564 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ (1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ(2) 
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (3)รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่ นทรำบในที่เปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี(4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท 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 
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10. นำยชยพล  ยศพล                         ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                        กรรมกำร 
11. นำงสำวจริญญำ  ครูพิพรม               หัวหน้ำส ำนักปลัด                          เลขำนุกำร/กรรมกำร 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ต้องด ำเนินกำร
ให้กำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 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 ำหนดตัวชี้วั ด : 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 วัตถุประสงค์ก ำรติดตำม
แหล่งข้อมูล เวลำที่เก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม 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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

สภาอบต.หนอง
บัว 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกอบต.
หนองบัว 

เสนอ รายงานผล 

เมษายน/ตุลาคม 
เสนอ 

เสนอ 
นายกอบต.
หนองบัว 

 

นายกอบต.
หนองบัว 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.หนองบัว 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในต าบลหนองบัวทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แ ต่ วั น ร าย งาน ผ ล แ ล ะ เส น อ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 



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 
    1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นของอบต.หนองบัว
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลเดือนตุลำคม 2563-กันยำยน 2564 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 
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ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมของอบต.หนองบัวทั้งในระดับหมู่บ้ำนและระดับต 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
ควำมผันแปรของโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) กำรส ำรวจ (survey)เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
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 
   3.3 กำรสังเกต (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.  กำรวินิจฉัย 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 แต่ละ
ส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรท ำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ท ำให้เป้ำหมำย
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว เกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
                   8.  สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
กิจกรรม งำนต่ำงๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในเขตต ำบลหนองบัว 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว เป็นกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และแนว
ทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำร
พัฒนำในอนำคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดมหำสำรคำม  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
มหำสำรคำม  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอโกสุมพิสัย และแผนชุมชนต ำบลหนองบัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     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 
        พันธกิจที่ 1 พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
                                                       ตำมหลักธรรมำภิบำล 
                                   พันธกิจที่ 2      พัฒนำประชำธิปไตยและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อ 
                                                       เสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและ 
                                                       ทรพัย์สินของประชำชน 
        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 
                                                      9 
                                                       มำตรฐำนและเพียงพอ 
                                   จุดมุ่งหมำยที่ 3  เพื่อให้ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 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 ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของ 
                                   ประชำชน กำรให้บริกำรแก่ประชำชน และส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 
        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2  พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์  
                                   เครื่องใช้ส ำนักงำนให้ทันสมัยและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำม
รถ ม ี
                                   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 
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                                  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” 
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1.2      โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพำะปี พ.ศ. 2563) 
        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 ่

20 3,581,60
0 

15 2,740,954.36 

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 

51 9,883,00
0 

47 9,107,500 

ด้ำนกำรศึกษำศำสนำวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

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

23 4,157,92
0 

18 3,251,080.76 

ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดลอ้ม กำร
รักษำควำมสงบเรียบรอ้ยและควำมมัน่คง
และสวัสดกิำรสังคมและชุมชน 

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

50 15,152,8
26 

38 12,459,037.6
2 

รวม 144 32,775,3
46 

118 27,558,572.7
4 
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 1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 62 – กันยายน 63) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงกำรวันท้องถิ่นไทย 20,000 13,900 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
2 โครงกำรประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบล 15,000 4,625 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
3 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรรำชพิธี/รัฐพิธี อ ำเภอโกสมุพิสัย 20,000 12,935 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
4 โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำรที่มี

ต่อ อบต.หนองบัว 
20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

5 โครงกำร internet ต ำบลและเช่ำพ้ืนท่ีเว็ปไซด์ของอบต. และ
พัฒนำระบบอิเล็คทรอนิค 

75,000 64,702.90 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

6 โครงกำรส ำรวจและจดัท ำแผนทีภ่ำษี 50,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแต่
ไม่ได้เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

7 โครงกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ
คอร์รัปช่ันให้แก่บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

20,000 19,800 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

8 โครงกำรโครงกำรอดุหนุนโครงกำรศูนย์ปฏิบตัิกำรร่วมให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชนอ ำเภอโกสมุพสิัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,000 15,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

9 โครงกำรจดัซื้อวัสดุ(ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน) 1,090,00
0 

851,798 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

10 โครงกำรจดัซื้อครภุัณฑ์(ทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน) 

413,600 415,040 
ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

11 โครงซ่อมแซมวัสดุและครุภณัฑ ์ 195,000 148,256.46 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
12 โครงกำรจดัเก็บภำษี อบต.หนองบัว 

10,000 - 

ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
แล้วแต่ไม่ได้

เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

13 โครงกำรส ำรวจและจดัท ำแผนทีภ่ำษี 
50,000 - 

ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
แล้วแต่ไม่ได้

เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

14 โครงกำรส่งบุคคลำกรเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำน 

250,000 334,897 
ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

15 โครงกำรจดัซื้อรถยนต์ส่วนกลำง 868,000 840,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

รวม  15  โครงการ 3,111,60
0 

2,740,954.36   

 
 



13 
 

ยุทธศำสตร์ด้ำนท่ี  1  โครงกำรที่ไม่ไดด้ ำเนินกำร ปีงบประมำณ  2563 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมำณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงกำรจดัอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณำกำร 10,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

2 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.หนองบัว) 

300,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

3 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ
ชำวบ้ำน(อ ำเภอโกสุมพสิัย) 

10,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

4 โครงกำรอบรมคณุธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงำน 
พนักงำนจ้ำงและสมำชิกสภำ อบต.หนองบัว 

20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง อบต.หนองบัวด้ำนคอมพิวเตอร ์

20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

รวม  5  โครงการ 360,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสรมิอำชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.1 100,000 98,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
2 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.2 100,000 98,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
3 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.3 100,000 98,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
4 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.4 100,000 94,800 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
5 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.5 100,000 94,800 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
6 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.6 100,000 80,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
7 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.7 100,000 94,800 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
8 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.8 100,000 94,800 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
9 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.9 100,000 98,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

10 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.10 100,000 98,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
11 โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.หนองบัว 200,000 198,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
12 โครงกำรปูพื้นกระเบื้องอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคุยเชือก 66,000 65,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
13 โครงกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนอบต.หนองบัว  130,000 128,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

14 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 600,000 497,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
15 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วศูนย์พัฒนำเดก็เล็กอบต.หนองบัว 289,000 286,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
16 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงพ้ืนผลทำงกำรเกษตร ม.6 21,000 14,800 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
17 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. ม.8 191,000 189,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. ม.1 150,000 148,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

19 โครงกำรก่อสร้ำงยกระดับถนนคสล. ม.10 176,000 174,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

20 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคสล.พร้อมรำงระบำยน้ ำและวำง
ท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก คสล. 

236,000 234,000 เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (จำกถนน
คอนกรีตเดมิถึงศำลพระภมูิ) 

300,000 297,000 เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

22 โครงกำรก่อสร้ำงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 (จำก
ทำงเข้ำหมู่บ้ำนถึงท่ำศำลำ) 

330,000 326,000 เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

23 โครงกำรก่อสร้ำงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (สำย 
มค.ถ.120-02 บ้ำนคุยเชือก-สะพำนบ้ำนคุยเชือก เริ่มจำก 
STA 0+000 กม. ถึง STA 0+175 กม.) 

500,000 496,900 เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

24 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (เส้นรอบบ้ำน
ช่วงสระนำนำยรินทร์ทอง) 

300,000 298,000 เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

25 โครงกำรก่อสร้ำงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (จำก
บ้ำนนำงแสงรัตน์ถึงบ้ำนนำยจ ำนง ดรวงษ์ชัย) 

132,000 130,000 เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสรมิอำชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

26 โครงกำรก่อสร้ำงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,9 จ ำนวน 2 
จุด จุด 1 แยกหน้ำวัดถึงศำลำประชำคม  จุด 2 จำกศำลำประชำคม
ถึงหม้อแปลงไฟฟ้ำ 

200,000 198,000 

เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

27 โครงกำรปรับปรุงถนนล ำเลยีงพืชผลทำงกำรเกษตร ม.4 (โซน
ตะวันออก) จ ำนวน 4 จุด 1. จำกนำนำยพร ชัยทัด – นำนำยลือ  2. 
จำกบ้ำนนำยสำ ไปทิศตะวันออก  3. นำนำยประวัติ ไปทิศตะวันออก  
4. นำนำยหวำ ไปทิศตะวันออก กว้ำง 3 ม. ยำว1,780 ม. 

399,000 396,000 

เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

28 โครงกำรปรับปรุงถนนล ำเลยีงพืชผลทำงกำรเกษตร ม. 4 (โซนใต้) 
จ ำนวน 2 จุด  1. นำนำยประเสรฐิ-นำนำยบัวบำล  2. จำกสวนนำย
บัวพันธ-์สวนนำยปรำโมทย์  กว้ำง 3 ม. ยำว 900 ม. 

201,000 199,000 

เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

29 โครงกำรปรับปรุงถนนล ำเลยีงพืชผลทำงกำรเกษตร ม.8 จำกบ้ำนนำง
ชู สีพลเงิน เลียบคลองชลประทำน 9R ฝั่งด้ำนชวำ-สะพำนขำว กว้ำง  
3 ม.  ยำว  1,400 ม. 

320,000 317,000 

เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

30 โครงกำรปรับปรุงถนนล ำเลยีงพืชผลทำงกำรเกษตร ม.9 จ ำนวน 4 
จุด 1. จำกพนังสี่แยกนำนำยบุญเลี้ยงไปฝำยมหำสำรคำม  2. จำก
พนังสี่แยกไปประปำหมูบ่้ำนและไปแม่น้ ำชี-สวนนำยสุปัน  3. จำกนำ
นำยค ำพอง-สวนนำงหนูเพียร  4. จำกแยกนำนำงเสำวลักษณไ์ปกุด
เวียน-นำนำยเสำร์ โพธ์ิศรี  กว้ำง  3 ม.  ยำว  2,205 ม. 

500,000 496,000 

เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

31 โครงกำรปรับปรุงถนนล ำเลยีงพืชผลทำงกำรเกษตร ม.10 จ ำนวน 5 
จุด  1. จุดนำนำยบุญหนำ  2. จำกปำกคลอง9R-นำนำงสุดใจ  3. 
จำกประตูห้วยน้ ำเคม็-ปลำยคลอง9R  4. จำกนำนำงเข็มพร-นำนำง
อุบล  5. นำนำงอ่อนจันทร-์นำนำยรังสรรค์ กว้ำง 3 เมตร ยำว 
1,630 เมตร 

365,000 362,000 

เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

32 โครงกำรปรับปรุงถนนล ำเลยีงพืชผลทำงกำรเกษตร ม.10 จ ำนวน 3 
จุด (โซนตะวันตก) 1. จำกต้นโพธ์ิป่ำสมุนไพร-นำนำยวิชัย  2. นำนำย
จอม-นำนำยสนิท  3. นำนำงไพร-นำนำยบุญเลี้ยง กว้ำง 3 เมตร ยำว 
1,050 ม.  

235,000 233,000 

เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

33 โครงกำรปรับปรุงถนนล ำเลยีงพืชผลทำงกำรเกษตร ม.6 จ ำนวน 5 
จุด  1. จำกประปำหมูบ่้ำนเลียบคลองชลประทำน-หนองบอน  2. 
จำกบ้ำนนำยพนัด-คลอง3R  3. จำกนำนำงสุมำล-ีนำนำงล ำดวล  4. 
จำกคลองชลประทำน 3R-นำนำงเกตมณี  5. จำกคลองชลประทำน
3R-นำนำยอ ำนวย กว้ำง  3 ม.  ยำว 1,965 ม.  

440,000 436,000 

เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

34 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8  จ ำนวน 2 จุด  1. 
จำกบ้ำนนำยทวี โสภำประเทศ-คลองชลประทำน9R  2. จำกบ้ำนนำย
วีระยุทธ มูลพลิึก-คลองชลประทำน 

280,000 278,000 

เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

35 โครงกำรปรับปรุงถนนล ำเลยีงพืชผลทำงกำรเกษตร ม.6 (โซนใต้) 160,000 158,000 เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสรมิอำชีพ(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

36 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม ม.1, ม.10 กว้ำง  5 ม. ยำว 
175 ม. หนำ 0.15 ม.   

500,000 496,500 
เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

37 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม ม.1 กว้ำง 3 เมตร ยำว 178 ม. 
หนำ 0.15 ม. 

300,000 297,000 เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

38 โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ม.2 89,000 87,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

39 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.น้ ำ ม.5 300,000 298,000 เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

40 โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ ม.2 270,000 268,000 เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 

42 โครงกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยในต ำบลหนองบัว 55,000 50,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
43 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้แกรำษฎรต ำบลหนองบัว 30,000 30,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
44 โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำร ิ 20,000 17,800 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

45 โครงกำรส่งเสริมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

46 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรอินทรีย ์ 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

47 โครงกำรส่งเสริมและป้องกันโรคระบำดในด้ำนปศสุัตว ์ 20,000 19,800 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

รวม  47  โครงการ 9,345,00
0 

9,107,500 ตำมข้อบัญญัต ิ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  โครงกำรที่ไมไ่ดด้ ำเนินกำร ปีงบประมำณ  2563 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงกำรอุดหนุนกลุ่มอำชีพ(ให้แกโ่รงสีชุมชน)บ้ำนหนองผือ 
10,000 - 

ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

2 โครงกำรรณรงค์ป้องกัน ก ำจัดแมลง ศัตรูพืช หนูนำ หอยเชอรี ่ 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

3 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

4 โครงกำรส่งเสริมปลูกผักปลอดสำรพิษ 20,000    

รวม  4  โครงการ 70,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรศึกษำศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงกำรอุดหนุนส่วนรำชกำรโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวนั) ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน
ส ำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัว ประจ ำปี 2563 

1,520,000 1,519,020 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

2 โครงกำรโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ(ค่ำ
จัดกำรเรียนกำรสอน) 

241,400 272,000 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

3 โครงกำรจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 35,000 33,630 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

4 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำ(ล ำน้ ำชีเกมส์) ศูนย์พัฒนำ
กำรศึกษำล ำน้ ำช ี 10,000 10,000 

ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

5 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรลูกเสือเนตรนำรีและยุวกำชำด(ร.ร.กลุ่ม
ล ำน้ ำชี)ศูนย์พัฒนำกำรศึกษำล ำน้ ำชี 

10,000 5,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

6 โครงกำรติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงศูนย์พัฒนำเด็ก
บ้ำนคุยเชือก 

20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้วแต่
ไม่ได้เบิก

งบประมำณ 
7 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศพด.ทั้ง 2 

ศูนย์) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
42,600 33,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร

เสร็จแล้ว 

8 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศพด.ทั้ง 2 
ศูนย์) ค่ำหนังสือเรยีน 

28,400 22,400 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

9  โครงกำรสนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศพด.ทั้ง 2 
ศูนย์)ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 

28,400 22,400 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

10 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำร
กลำงวัน) ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ศูนย์พัฒนำเด็กท้ัง  2 ศูนย์ 

695,800 467,400 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

11 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำรเสริม
นม) ตำมโครงกำรจดัหำอำหำรเสริม(นม) ศูนย์พัฒนำเด็กทั้ง  2 
ศูนย์ และโรงเรยีน 5 แห่งสังกัด สพฐ. ต ำบลหนองบัว 

1,000,260 800,225.76 เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ) 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

12 โครงกำรปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนำเด็กทั้ง 
2 ศูนย์) 

10,000 6,245 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
แต่ไม่ได้
เบิกจ่ำย

งบประมำณ 
13 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำจดักำรเรียน

กำรสอน (กิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน) ทั้งสองศูนย์ 
61,060 49,160 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร

เสร็จแล้ว 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรศึกษำศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

14 โครงกำรจดักิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 30,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
แต่ไม่ได้
เบิกจ่ำย

งบประมำณ 
15 โครงกำรจดักิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 

30,000 - 

ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
แต่ไม่ได้
เบิกจ่ำย

งบประมำณ 
16 โครงกำรวันไหว้ครู (ท้ัง 2 ศูนย์) 5,000  ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร

แล้ว 
17 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนสำนสัมพันธ์นักเรียน 10,000 - 

 
ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร

แต่ไม่ได้
เบิกจ่ำย

งบประมำณ 
18 โครงกำรจดักิจกรรม”มหกรรม ข้ำวคูณลำน แข่งขันหุ่นฟำงลิง 

ของอ ำเภอโกสุมพสิัย” 
10,000 10,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร

แล้ว 

รวม  18  โครงการ 3,787,920 3,251,080.76   
 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หมำยเหต ุ
ตั้งไว ้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

1 โครงกำรประเพณีทอดเทียนเข้ำพรรษำ 30,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

2 โครงกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำงศึกษำนอกสถำนท่ี 30,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

3 โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบลหนองบัว 200,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

4 โครงกำรประเพณีท้องถิ่นบุญคูณลำน 30,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

5 โครงกำรประเพณีสงกรำนต์และวนัผู้สูงอำยุต ำบลหนองบัว) 85,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

รวม  6  โครงการ 375,000 -   
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง และสวัสดิกำรสังคมและชุมชน 
                    (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมอง 20,000 8,700 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
2 โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 60,000 32,300 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
3 โครงกำรเช่ำสถำนท่ีทิ้งขยะ 250,000 229,057.62 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

4 โครงกำรรณรงค์ป้องกันอุบัติเหต ุ 20,000 7,300 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

5 โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องันและระงับอัคคีภัย 20,000 19,570 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
6 โครงกำรสงเครำะห์เบีย้ยังชีพคนชรำ 11,255,600 9,228,500 เงินอุดหนุน ด ำเนินกำรแล้ว 
7 โครงกำรสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้พิกำร 1,920,000 2,021,000 เงินอุดหนุน ด ำเนินกำรแล้ว 
8 โครงกำรสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000 12,500 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
9 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคเอดส ์ 20,000 17,500 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

10 โครงกำรรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 30,000 19,140 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
11 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนป้องกันภัยแก่ประชำชน 20,000 19,710 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
12 โครงกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตคนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำร 15,000 14,640 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
13 โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมเพือ่พัฒนำสตร ี 15,000 14,770 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
14 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้ำ 20,000 450 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
15 โครงกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพชุมชน 20,000 18,300 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
16 โครงกำรรวมพลังคนไทยร่วมใจปอ้งกันไวรัสโคโรนำ 2019 24,300 24,300 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

17 โครงกำรรวมใจภักดิ์รักพ้ืนท่ีสีเขยีว(ปลูกป่ำชุมชน) 10,000 450 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

18 โครงกำรส่งเสริมกำรขับขี่ปลอดภยัด้วยวินัยจรำจร 20,000 17,800 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

19 โครงกำรรณรงค์และป้องกันกำรระบำดของยำเสพติด 20,000 8,700 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

20 โครงกำรจดัท ำและส ำรวจแนวเขตถำวรพื้นท่ีสำธำรณประโยชน์ 40,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

21 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองบัว 70,000 100,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

22 โครงกำรอบรมชุดปฏิบตัิกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

98,050 98,050 เงินสะสม ด ำเนินกำรแล้ว 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง และสวัสดิกำรสังคมและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

23 โครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัว 15,000 14,495 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

24 โครงกำรสร้ำงเด็กสร้ำงอำชีพ 20,000 18,300 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

25 โครงกำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลอืผู้ประสบภยัที่ไมส่ำมำรถ
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำได ้

497,226 286,725 
ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

26 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผูสู้งอำยุ 20,000 18,550 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
27 โครงกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้พิกำร 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

28 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.1 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

29 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.2 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
30 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.3 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
31 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.4 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
32 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.5 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

33 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.6 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

34 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.7 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

35 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.8 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

36 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.9 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

37 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.10 20,000 20,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

38 โครงกำรจดัซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย 20,000 8,230   

จ านวน   38 โครงการ 14,790,17
6 

12,459,037.6
2 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง และสวัสดิกำรสังคมและชุมชน 
(ตุลำคม 62 – กันยำยน 63) โครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร ปีงบประมำณ 2563 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคญัของชำติ 10,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

2 โครงกำรจดัเก็บข้อมลูพื้นฐำนต ำบลหนองบัว 10,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

3 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชำวบ้ำน 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

4 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมำจำกพระรำชด ำรสิมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำสยำมบรมรำชกุมำรี 

50,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

5 โครงกำรจดัซื้อชุดแต่งกำย อปพร. 70,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

6 โครงกำรจดักำรน้ ำท้ิงน้ ำเสียในครวัเรือน 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

7 โครงกำรอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย 40,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

8 โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 20000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

9 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพชุมชนระดับ
ท้องถิ่น ต ำบลหนองบัว(สปสช.) 

100,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

10 โครงกำรปั่นจักรยำนเฉลิมพระเกยีรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 

30,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

11 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมคัรป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) 

50,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

12 โครงกำรติดตั้งถังดับเพลิงประจ ำหมู่บ้ำน 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

รวม  12 โครงการ 350,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  
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1.4 ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนปี 2563 และแผนด ำเนินกำรเพิ่มเตมิ ตั้งแต่เดือนตุลำคม  2562 - เดือนกันยำยน 2563 

 

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

 
ยุทธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำร 
ที่เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที ่
อยู่ในระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน จ ำนวน 
1.  ยุทธศำสตร์กำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 15 10.41 - - 5 3.47 - - - 20 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและปรบัปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสรมิอำชีพ 

47 32.64 - - 4 2.78 - - - 51 

3.  ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร 18 12.50 - - 5 3.47 - - - 23 
4.  ยุทธศำสตร์กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงและสวัสดิกำรและชุมชน 

38 26.39 - - 12 8.33 - - - 50 

รวม 118 81.95 - - 24 18.05 - - - 144 
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1.5.  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
1. จ ำนวนงบประมำณไม่เพยีงพอในกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน เนื่องจำกบำงโครงกำรต้องใช้เงิน

งบประมำณจ ำนวนมำกในกำรด ำเนินโครงกำร 
 2. ปัญหำที่เกดิจำกภัยธรรมชำติทีไ่ม่สำมำรถควบคุมได้ ท ำให้กำรด ำเนินกำรบำงโครงกำรเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ 
 3. ไดร้ับงบประมำณล่ำช้ำ 
 4. โครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นมีจ ำนวนมำกเกินไป ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกโครงกำร 

          5. กำรลงข้อมลูในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบรูณส์ ำหรับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและลงนำมสญัญำ 
            6. เนื่องจำกเกิดกำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 จึงท ำบำงโครงกำรไมไ่ด้ด ำเนินกำร 
           7. ข้ันตอนกำรปฏิบัติที่ยุง่ยำกซับซ้อนระเบียบที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปมำท ำให้มีขั้นตอนท ำให้กำรปฏิบัติงำนบำงอย่ำงล่ำช้ำ 
           8. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขำดประสบกำรณ์และไมม่ีค่ำตอบแทนท่ีเป็นแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน 

 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. น ำโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประสำนกับหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอกรับกำร
สนับสนุนงบประมำณต่อไป 
 2. ควรด ำเนินกำรซักซ้อมและท ำควำมเข้ำใจถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ 
 3. ควรจดัท ำแผนตำมสภำพปัญหำของพื้นที่และตำมควำมจ ำเป็น 
 4. ควรมีกำรสรุปตดิตำมแผนเป็นรำยไตรมำส เพื่อตดิตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน 
 5. ควรทีกำรติดตำมประเมินผลตำมแผนกำรด ำเนินงำนท่ีมีงบประมำณอยู่แล้ว 
            6. โครงกำรแต่ละโครงกำรผูร้ับผิดชอบจะต้องด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเองทั้งก่อนเริ่มโครงกำร 
ระหวำ่งด ำเนินกำร และหลังด ำเนนิโครงกำรเสรจ็สิ้น 
            7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรแต่ละโครงกำรต้องด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร ควำมพึงพอใจของประชำชน
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรเอง 
           8. คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นเปน็กำรประเมินในภำพรวมของแผนพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัว 
           9. ลงระบบข้อมูลกำรลงนำมสัญญำและเบิกจำ่ยงบประมำณในระบบ  E-Paln  ให้เป็นปัจจุบนั 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

2.1 ผลกำรพิจำรณำกำรพิจำรณำและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  
ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ธันวำคม 2563 ประจ ำปี 2564 เป็น
ดังนี้ 
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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2.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  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 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  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 
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2.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผล 
  กรอบแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

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 ของทุกปี 

 
2.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
       - จำกกำรสังเกต/สอบถำม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
       - แบบสอบถำม/อิงข้อมูลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำรับบริกำร 
       - โดยใช้ข้อมูลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่รับบริกำรจำกกำรเก็บข้อมูลของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
 
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 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ธันวำคม 2564 ประจ ำปี 
2565 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19 95.00 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65 62 95.38 
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 10 10  
 3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 10  
 3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด  10 10  
 3.4 วิสัยทัศน์  5 5  
 3.5 กลยุทธ์   5 4  
 3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4  
 3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  5 4  
 3.8 แผนงำน  5 5  
 3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  5 5  
 3.10 ผลผลิต/โครงกำร 5 5  

รวมคะแนน 100 95 95.00 
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ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัว 
20 19 95.00  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้ำน/
ชุมชน/ต ำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/
ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำร
ปกครอง กำรเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขต
กำรปกครอง กำรเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชำกร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร และช่วงอำยุและจ ำนวน
ประชำกร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ 
สำธำรณสุข  อำชญำกรรม ยำเสพติด  กำรสั งคม
สงเครำะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำร
คมนำคมขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำร
ประม ง กำรปศุ สั ต ว์  ก ำรบริกำร  กำรท่ องเที่ ย ว 
อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ แรงงำน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและ
แหล่งน้ ำ) 

2 2 100  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
กำรนับถือศำสนำ ประเพณีและงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ภำษำถิ่น สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอืน่ๆ 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ 

คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 
2 1 50  

1.8 กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

1.9 กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำร
ด ำเนินกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วม
คิด  ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่ อ
แก้ปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

3 3 100  

รวม 20 19 95.00  
 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33  
 2.1 กำรวิ เครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเช่ือมโยง ควำม

สอดคล้องยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว นโยบำยของผู้บริหำร 
รวมถึ งค วำม เช่ื อม โยงแผนยุ ท ธศำสตร์ ชำติ  2 0  ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand 
4.0 

2 2 50  

2.2 กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและ
กำรบังคับใช้ ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ 
สำธำรณสุข ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 1 50  

2.4 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน 
กำรส่งเสริมอำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำ
อำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 100  

2.5 กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ 2 2 100  



ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.6 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำ

ในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกำส) และT-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100  

2.7 สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิง
พื้นที่ มีกำรน ำเสนอปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือ
สมมติฐำนของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำ 

2 2 100  

2.8 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 
เช่น สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ และกำรประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชงิคุณภำพ 

2 2 100  

2.9 ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 14 93.33  
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ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร ์ 65 62 95.38  
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัว และเช่ือมโยงหลักประชำรัฐ              แผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ   และ Thailand 4.0 

10 10 80  

3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
สอดคล้ องและ เช่ือม โยงกับสภำพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   และ Thailand 
4.0 

10 10 100  

3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. 
และนโยบำยรัฐบำล หลักประชำรัฐ  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 80  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพท่ีองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัวต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำง
ชั ด เจน  ส อด ค ล้ อ งกั บ โอ กำส แ ละศั ก ยภ ำพ ที่ เป็ น
ลักษณะเฉพำะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวและ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

5 5 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวที่จะ
น ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจน
ในสิ่งที่จะด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80  

3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน  

5 4 80  

3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) 
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวซึ่งเกิด
จำกศักยภำพของพื้นที่จริง ที่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำง
ยุทธศำสตร์ 

5 4 80  

3.8 แผนงำน 
แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนด
จุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนที่ เกิดจำก
เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัวที่มีควำมชัดเจน น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงำนและควำม
เชื่อมโยงดังกล่ำว 

5 5 100  

3.9 ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
ควำมเช่ือมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
บัว 

5 5 100  

3.10 ผลผลิต/โครงกำร 
ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงกำรที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100  

รวม 65 62 95.38  
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2.ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ธันวำคม 2564  ประจ ำปี 2565 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 80.00 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 90.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
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 ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้

ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
5 5 100 

 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80.00 
 5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ  
5 4 80.00 

 5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)   5 5 100 
 5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  5 5 100 
 5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน 100 95 95.00 
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กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
 รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend
ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำง
น้อยต้องประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจด้ำน
สงัคม ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100  

รวม 10 10 100  

 
 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 
2.1 กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน ำมำใช้วัดผลใน
เชิงปริมำณ เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่
จ ำนวนท่ีด ำเนินกำรจริงตำมที่ได้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถอธิบำยได้
ตำมหลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่น
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้ก ำหนดไว้ 
 

5 4 80  

2.2 วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงปริมำณ (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
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 
3.1 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ
คือกำรน ำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร 
กิจกรรม งำนต่ำงๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนหรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่
หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถำวร สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตำมหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบั ติ
รำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึง
สำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 

5 4 80  

3.2 วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ด 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 ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัวในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ท้ อ งถิ่ น โด ย ใ ช้  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักกำรบูรณำ
กำร (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 

5 5 100  

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

5 5 100  

รวม 10 10 100  
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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 ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้องสภำพที่
อยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้องชัดเจนสำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไหร่ 
กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำยพื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือ
เป้ำหมำยรอง 

5 5 100  

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

5 5 100  

5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำร
น ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็น
เป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำร
หลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง (2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำร
ปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม (4)  
กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภำพ 

5 5 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 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 ควำมคิดสร้ำงสรร ค์ 
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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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    

5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธกีำรงบประมำณ 
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 5 80  

 100 95 95.00  
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  2564 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเมืองและส่งเสริมกำรบรหิำรจดักำรที่ดี (ตลุำคม 63 – กันยำยน 64) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ตั้งไว ้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

1 โครงกำรประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบล 15,000 1,442 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

2 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยงำนรำชพิธี/รัฐพิธ ี 20,000 6,800 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
3 โครงกำร internet ต ำบลและเช่ำพื้นที่เว็ปไซด์ของอบต. และพัฒนำ

ระบบอิเล็คทรอนิค 
18,000 13,910 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

4 โครงกำรโครงกำรอุดหนุนโครงกำรศูนยป์ฏิบัติกำรร่วมให้ควำมชว่ยเหลอื
ประชำชนอ ำเภอโกสุมพิสัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000 15,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

5 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ(ทุกประเภทที่เกีย่วขอ้งกับกำรปฏิบัติงำน) 1,055,000 775,511.68 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
6 โครงซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 

395000 248,829.80 
ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

7 โครงกำรจัดเก็บภำษี อบต.หนองบัว 

10,000 - 

ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
แล้วแต่ไม่ได้

เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

8 โครงกำรส่งบุคคลำกรเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกบักำร
ปฏิบัติงำน 390,000 151,583 

ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

รวม  8  โครงการ 1,918,000 1,213,075.80   
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ยุทธศำสตร์ด้ำนท่ี  1  โครงกำรที่ไม่ไดด้ ำเนินกำร ปีงบประมำณ  2564 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมำณ หมายเหตุ 
ตั้งไว ้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

1 โครงกำรจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณำกำร 10,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

2 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อบต.หนองบัว) 

300,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

3 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชำวบ้ำน
(อ ำเภอโกสุมพิสัย) 

10,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

4 โครงกำรอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนกังำน พนกังำน
จ้ำงและสมำชิกสภำ อบต.หนองบวั 

20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

5 โครงกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
คอรับชั่นให้แก่บุคคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

6 โครงกำรส ำรวจและจัดท ำแผนทีภ่ำษ ี 50,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
7 โครงกำรวันท้องถิ่นไทย 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

รวม  7  โครงการ 430,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสรมิอำชีพ(ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ตั้งไว ้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

1 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.1 100,000 89,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

2 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.2 100,000 89,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
3 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.3 100,000 89,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
4 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.4 100,000 89,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
5 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.5 100,000 89,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
6 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.6 100,000 89,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
7 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.7 100,000 89,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
8 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.8 100,000 89,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
9 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.9 100,000 89,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

10 โครงกำรปรับปรุงทำงล ำเลียงผลผลิตเพื่อกำรเกษตร ม.10 100,000 89,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
11 โครงกำรปูพื้นกระเบื้องพื้นอำคำรศูนย์พฒันำเด็กเล็ก อบต.หนองบวั พื้นที่ไม่

น้อยกว่ำ  92 ตร.ม. และเทพื้นคอนกรตีไม่น้อยกวำ่ 92 ตร.ม.  หนำ 0.05 ม. 
74,000 74,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

12 โครงกำรต่อเติมหลังคำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.หนองบวั ต่อเติมหลังคำ ขนำด
กว้ำง 6.00 ม.  ยำว  18.00 ม.  ขนำดพื้นที่  108  ตร.ม. 

114,000 114,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว
(โอนตั้งรำยกำร

ใหม่) 
13 โครงกำรก่อสร้ำงจัดท ำสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.

หนองบัว (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง) 
78,000 78,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว

(โอนตั้งรำยกำร
ใหม่) 

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำนหินแห่โนนเมืองน้อย ม.6 ถึง
บ้ำนเมืองเพ็ง ต ำบลกู่ทอง อ ำเภอเชียงยนื ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 ม. ยำว  
1,570 ม.  หนำ  0.15 ม.  

4,000,000 3,530,000 เงินอุดหนุนเฉพำะ
กิจ 

ด ำเนินกำรแล้ว 

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สำยมค.ถ. 120-01 บำ้น
หนองผือถึงบ้ำนดอนโพธิ์ อ.เชียงยืน ผวิจรำจรกวำ้ง 5.00 ม.  ยำว  165 ม.  
หนำ  0.15 ม. 

500,000 473,000 เงินเหลือจ่ำยจำก
โครงกำรก่อสร้ำง 

คสล. ม. 3,9 

ด ำเนินกำรแล้ว 

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที ่1(เส้น
กลำงบ้ำน) ผวิจรำจรกวำ้ง  5.00 ม.  ยำว  242 ม.  หนำ  0.15 ม. 

750,000 692,000 ตำมข้อบัญญัต ิ
เงินเหลือจ่ำย 

ก ำลังด ำเนินกำร 

17 โครงกำรก่อสร้ำงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 4 จ ำนวน 4 จุด(กว้ำง 
4.00 ม.  ยำว  30 ม. หนำ 0.15 ม.)  จุด 1 ซอยบ้ำนพ่อสุนีย ์ จุด 2 ซอย
บ้ำนนำยณรงค์  จุด 3 ซอยบ้ำนพอ่บุญชู  จุด 4 ซอยบำ้นนำยสมใจ 

92,000 92,000 ตำมข้อบัญญัต ิ
เงินเหลือจ่ำย 

ด ำเนินกำรแล้ว 

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำนนำงชูถึงประปำหมู่บำ้น  ม.8 98,000 98,000 ตำมข้อบัญญัต ิ
เงินเหลือจ่ำย 

ด ำเนินกำรแล้ว 

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ชว่งถนนคอนกรีตเชื่อม
ถนนลำดยำง) 

110,000 110,000 ตำมข้อบัญญัติเงิน
เหลือจ่ำย 

ด ำเนินกำรแล้ว 

20 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.(ชนิดรำงตื้น) ม.5 จำกศำลำกลำงบำ้นถึง
ถนนลำดยำง 

146,000 146,000 ตำมข้อบัญญัติเงิน
เหลือจ่ำย 

ด ำเนินกำรแล้ว 

21 โครงกำรโครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพัก หน้ำหมู่บ้ำน  ม.9 98,000 98,000 ตำมข้อบัญญัติเงิน
เหลือจ่ำย 

ด ำเนินกำรแล้ว 

รวม  21 โครงกำร 7,060,000 6,401,000   
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  โครงกำรที่ไมไ่ดด้ ำเนินกำร ปีงบประมำณ  2564 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ตั้งไว ้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

1 โครงกำรฝึกอบรมอำชพีให้แก่รำษฎร 
20,000 - 

ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

2 โครงกำรส่งเสริมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

3 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

4 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

5 โครงกำรส่งเสริมและป้องกันโรคในด้ำนปศุสัตว์ 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

6 โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำร ิ 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

7 โครงกำรส่งเสริมปลูกผักปลอดสำรพิษ 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

รวม  7  โครงการ 140,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรศึกษำศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ตั้งไว ้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

1 โครงกำรโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอน รำยหวั) 

212,500 212,500 เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์(ตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติ) 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

2 โครงกำรอุดหนุนส่วนรำชกำรโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวัน) โรงเรียนบ้ำนกอกหนองผือ 488,000 473,000 

ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

3 โครงกำรอุดหนุนส่วนรำชกำรโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวัน) โรงเรียนบ้ำนคุยเชือก 

236,000 227,000 
ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร

เสร็จแล้ว 
4 โครงกำรอุดหนุนส่วนรำชกำรโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

สถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวัน) โรงเรียนบ้ำนคุยแพง 
180,000 186,000 

ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

5 โครงกำรอุดหนุนส่วนรำชกำรโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวัน) โรงเรียนบ้ำนหินแหโ่นนเมืองน้อย 

336,000 330,000 
ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร

เสร็จแล้ว 
6 โครงกำรอุดหนุนส่วนรำชกำรโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร

สถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวัน) โรงเรียนบ้ำนหนองปลำเข็ง 
272,000 259,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร

เสร็จแล้ว 
7 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 

(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) ทั้งสองศูนย ์
32,680 39,560 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร

เสร็จแล้วแต่
ไม่ได้เบิก

งบประมำณ 
8 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์) ค่ำ

เครื่องแบบนักเรียน 
22,800 27,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร

เสร็จแล้ว 

9 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์) ค่ำ
หนังสือเรียน 

15,200 18,400 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

10  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์)ค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียน 

15,200 18,400 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

11 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำรกลำงวัน) ตำม
โครงกำรอำหำรกลำงวัน ศูนย์พัฒนำเดก็ทั้ง  2 ศูนย์ 

612,500 612,500 เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

12 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ(อำหำรเสริมนม) ตำม
โครงกำรจัดหำอำหำรเสริม(นม) ศูนย์พฒันำเด็กทั้ง  2 ศูนย ์และโรงเรียน 5 
แห่งสังกัด สพฐ. ต ำบลหนองบวั 

963,850 851,485.32 เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

13 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำ(ล ำน้ ำชีเกมส์) ศูนยพ์ัฒนำกำรศึกษำล ำ
น้ ำชี 

10,000 10,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
แล้ว 

14 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรลูกเสือเนตรนำรีและยวุกำชำด(ร.ร.กลุ่มล ำน้ ำชี)
ศูนย์พัฒนำกำรศึกษำล ำน้ ำช ี

10,000 5,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

15 โครงกำรประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุต ำบลหนองบัว) 70,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้วแต่
ไม่ได้เบิก

งบประมำณ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรศึกษำศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ตั้งไว ้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

16 โครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำต ิ 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแต่ไม่ได้
เบิกจ่ำย

งบประมำณ 
17 โครงกำรจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 

20,000 
- 
 
 

ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแต่ไม่ได้
เบิกจ่ำย

งบประมำณ 

18 โครงกำรจัดกิจกรรม”มหกรรม ข้ำวคูณลำน แข่งขันหุ่นฟำงลิง ของอ ำเภอ
โกสุมพิสัย” 

10,000 10,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

19 โครงกำรประเพณีท้องถิ่นบุญคูณลำน 20,000 15,450 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำร 
รวม  19  โครงการ 3,546,730 3,295,895.3

2 
  

 
 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ หมำยเหต ุ
ตั้งไว ้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

1 โครงกำรประเพณีทอดเทียนเข้ำพรรษำ 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

2 โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิ 30,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  
3 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 5,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  
4 โครงกำรปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 10,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  
5 โครงกำรวันไหว้ครู (ทั้ง 2 ศูนย์) 5,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  
6 โครงกำรเรียนรู้สู่โลกกวำ้งศึกษำนอกสถำนที่ 30,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  
7 โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบลหนองบัว 150,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ  

รวม  7  โครงการ 250,000 -   
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง และสวัสดิกำรสังคมและชุมชน 
                    (ตุลำคม 63 – กันยำยน 64) ปีงบประมำณ 2564 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
2 โครงกำรรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

3 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขับ้ำ 20,000 450 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
4 โครงกำรจัดซ้ือชุดกู้ชีพกูภ้ัย 20,000 4,340 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

5 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชำติที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์
ล่วงหน้ำได้ 

524,957 350,072 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

6 โครงกำรอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภำพชุมชนระดับทอ้งถิ่น ต ำบลหนองบัว 100,000 100,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
7 โครงกำรอุดหนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหนองบัว 150,000 150,000 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
8 โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอคัคีภัย 15,000 14,925 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
9 โครงกำรรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ(ช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์) 20,000 15,600 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 

10 โครงกำรจัดซ้ือชุด อปพร. 40,000 18,780 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
11 โครงกำร(ปลูกป่ำชุมชน)รวมใจภักดิ์รักพืน้ที่สีเขียว 10,000 3,200 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
12 โครงกำรเช่ำสถำนที่ทิ้งขยะ 250,000 263,926.23 ตำมข้อบัญญัต ิ ด ำเนินกำรแล้ว 
13 โครงกำรจัดท ำหลังคำรถกู้ชีพกู้ภยัพร้อมติดต้ัง 200,000 192,900 ตำมข้อบัญญัติ

เงินเหลือจ่ำย 
ก ำลังด ำเนินกำร 

14 โครงกำรจัดหำเตียงฉุกเฉินประจ ำรถพยำบำลกู้ชพีกู้ภยัสเตรทเชอร์พร้อมฐำน
รำงล็อคเตียง 

50,000 42,500 ตำมข้อบัญญัติ
เงินเหลือจ่ำย 

ก ำลังด ำเนินกำร 

15 โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 6,000 ตำมข้อบัญญัติ
งบกลำง 

ด ำเนินกำรแล้ว 

16 โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพคนชรำ 11,926,800 9,470,200 ตำมข้อบัญญัติ
งบกลำง 

ด ำเนินกำรแล้ว 

17 โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้พิกำร 2,760,000 2,034,000 ตำมข้อบัญญัติ
งบกลำง 

ด ำเนินกำรแล้ว 

จ านวน  17  โครงการ 16,156,757 12,666,893.23   
 
หมำยเหตุ โครงกำร ล ำดับที่ 1 ,2 ด ำเนินกำรแต่ไมไ่ดเ้บิกจ่ำยงบประมำณในตัวโครงกำร แต่เบิกจำ่ยจำกวัสดุทำงกำรแพทย ์
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง และสวัสดิกำรสังคมและชุมชน   
                    (ตุลำคม 63 – กันยำยน 64) โครงกำรทีไ่มไ่ด้ด ำเนนิกำร ปีงบประมำณ 2564 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหต ุ
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.1 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ไดด้ ำเนินกำร 
2 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.2 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ไดด้ ำเนินกำร 

3 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.3 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ไดด้ ำเนินกำร 
4 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.4 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ไดด้ ำเนินกำร 

5 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.5 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
6 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.6 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
7 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.7 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
8 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.8 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
9 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.9 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

10 โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ม.10 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
11 โครงกำรอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภยั 30,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
12 โครงกำรจัดกำรน้ ำทิ้งน้ ำเสียในครัวเรือน 10,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
13 โครงกำรจัดซ้ือภำชนะรองรับขยะและถงัขยะแยกประเภท 25,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
14 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
15 โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 35,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
16 โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำต ิ 10,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
17 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

(อปพร.) 
40,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

18 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนปอ้งกันภยัแก่ประชำชน 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
19 โครงกำรรณรงค์และป้องกันกำรระบำดของยำเสพติด 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
20 โครงกำรอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภยัพิบัติประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองบัว 
15,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

21 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชน 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
22 โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
23 โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพิชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำร ี
20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

24 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตคนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำร 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
25 โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนำสตรี 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
26 โครงกำรส่งเสริมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
27 โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนต ำบล 10,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
28 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้สูงอำยุ 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
29 โครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัว 15,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
30 โครงกำรสร้ำงเด็กสร้ำงอำชีพ 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 
31 โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชน 20,000 - ตำมข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

รวมทั้งหมด  31  โครงกำร 765,000 -   
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ส่วนที ่ 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 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงแก้ไข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  และกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  ให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  (๑) กำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น  ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   กำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรฯ สำมำรถน ำเอำผลกำรวัดคุณภำพของแผนมำใช้เป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้องถิ่น  ได้ตำมควำม
เหมำะสม  เพ่ือรวบรวมรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ และเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 
              ดังนั้น  เพื่อให้กำรประเมินเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังกล่ำว  จึงได้ด ำเนินกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำตำมแบบประเมินคุณภำพของ
แผนพัฒนำ  โดยสรุปผลกำรประเมินมีรำยละเอียด  ดังนี้ 
4.1 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนปี 2564 และแผนด ำเนินกำรเพิ่มเตมิ ตั้งแต่เดือนตุลำคม  2563 - เดือนกันยำยน 2564 

 
ยุทธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำร 
ที่เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที ่
อยู่ในระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน จ ำนวน 
1.  ยุทธศำสตร์กำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 8 6.84 - - 7 5.98 - - - 15 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและปรบัปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสรมิอำชีพ 

21 17.95 - - 7 5.98 - - 10 28 

3.  ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร 19 16.24 - - 7 5.98 - - - 26 
4.  ยุทธศำสตร์กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงและสวัสดิกำรและชุมชน 

17 14.53 - - 31 26.50 - - 2 48 

รวม 65 55.56 - - 52 44.44 - - 12 117 



                        โครงกำรที่ไดด้ ำเนินกำรแล้ว                65                  โครงกำร 
                              โครงกำรที่มีในแผนด ำเนินงำนปี 2564  จ ำนวน   117  โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 65 x 100  = 55.56  
                                                                                                                                  117 

4.1 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวมปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 

1.1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (ตุลำคม 63 – มีนำคม 64) 
 

จ ำนวน
โครงกำรปี 

2564 

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 3,059,000 15 2,358,000 77.08 8 53.33 1,213,075.80 51.45 - 7 
 

1.1.2  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ (ตุลำคม 63 – มีนำคม 64) 
จ ำนวน

โครงกำรปี 
2564 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 
 

งบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 2  

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรที่

อนุมัต ิ

เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ที่อนุมัติ 

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

 

107 105,575,500 28 6,541,000 6.20 21 75 6,401,000 97.86 - 7 

หมำยเหตุ มีโครงกำรเพิ่มเติมจ ำนวน 41 โครงกำร งบประมำณ  14,767,800 บำท 
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1.1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (ตุลำคม 63 – มีนำคม 64) 
จ ำนวน

โครงกำรปี 
2564 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 
 

งบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 3  

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่อนุมตั ิ

เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ที่อนุมัติ 

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

 

34 4,963,647 26 3,796,730 76.49 19 73.08 3,295,895.32 86.81 - 7 
 
 
 
 
 

1.1.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ดำ้นกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมัน่คง สวัสดิกำรชุมชนและสังคม (ตุลำคม 63 – มีนำคม 64) 
จ ำนวน

โครงกำรปี 
2563 

งบประมำณ 

(บำท) 
จ ำนวน

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 
 

งบประมำณ 

(บำท) 
คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 4  

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรที่

อนุมัต ิ

เบิกจ่ำย
งบประมำณแล้ว

(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ที่อนุมัติ 

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

 

73 17,168,400 48 16,921,757 98.56 17 35.42 16,156,757 95.48 - 31 

 
หมำยเหตุ มีโครงกำรเพ่ิมเติม  10  โครงกำร งบประมำณ  1,055,000 บำท 
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 ข้อเสนอแนะ ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑.๑)  ปัญหำสำธำรภัยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วำตะภัย  น้ ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชำชนในพ้ืนที่  เกิดควำมเสียหำยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทำงกำรแก้ไข คือพิจำรณำวำงแผนกำรด ำเนินกำรป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่ำงเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม กำรให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหำโรคระบำดที่เกิดจำกคน  เกิดจำกสัตว์  ที่ส่งผลอันตรำย หรือต่อชีวิตประชำชน  
และสัตว์ต่ำงๆ ในต ำบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  
โรคมือ เท้ำ ปำก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆโรคพิษสุนัขบ้ำ  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  คือ ฝึกอบรม ประชำสัมพันธ์  
รณรงค์กำรป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับกำรเกิดโรคระบำด  กำรท ำลำย  กำรรักษำ   

 (๑.๓)  ปัญหำประชำชนมีรำยได้น้อย  กำรศึกษำต่ ำ  ประชำชนในต ำบลยังมีคนรำยได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในกำรด ำรงชีวิต  ค่ำครองชีพสูง  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ประกอบอำชีพ  สำธิตกำรประกอบอำชีพ  ช่วยเหลือประชำชนซ่อมแซมบ้ำนคนจน  ผู้มีรำยได้น้อย  ส่งเสริม
ด้ำนกำรศึกษำโดยกำรจัดบริกำรสำธำรณด้ำนกำรศึกษำ กำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้ำงเด็กนักเรียนในช่วงปิดภำคเรียนเพื่อมีรำยได้   

 (๑.๔)  ปัญหำยำเสพติดในต ำบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ำมีกำรค้ำยำเสพติด และยังไม่พบรำยงำน
ว่ำมีผู้ติดยำเสพติด แต่เพ่ือเป็นกำรป้องกัน  มีแนวทำงกำรป้องกัน  โดยกำรลงพ้ืนที่ค้นหำ  กำรรณรงค์ป้องกัน  
กำรให้ควำมรู้กับประชำชนได้ทรำบถึงโทษของยำเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหำกำรสัญจรไปมำของประชำชนในต ำบล  เนื่องจำก ในต ำบลด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน เส้นทำงกำรคมนำคมบำงหมู่บ้ำนยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหำในกำรสัญจรไปมำของประชำชน เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรคมนำคมล่ำช้ำ แนวทำงกำรแก้ไข  จัดท ำ
แผนงำน โครงกำรก่อสร้ำงถนนในเส้นทำงส ำคัญ  พิจำรณำเสนอสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น   

 
(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จำกกำรส ำรวจข้อมูล กำรลงพ้ืนที่ในต ำบล จะเห็นว่ำประชำชนยังมี
ปัญหำที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขอยู่มำก ดังนี้  ด้ำนกำรศึกษำ  สำธำรณสุข  ควำมมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินกำรศำสนำศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬำ  สถำนที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิกำรสังคมกำรเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสำหกรรม กำรพัฒนำอำชีพ  เส้นทำงคมนำคมขนส่ง/ไฟฟ้ำ/น้ ำประปำ/แหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำกปัญหำด้ำนต่ำงๆ ประชำชนไม่สำมำรถ
แก้ไขปัญหำเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท ำให้มีกำรเสนอโครงกำรเข้ำมำเป็นจ ำนวน
มำก  ซึ่งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ำกัดไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จำกข้อสังเกตดังกล่ำว  มีข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  ดังนี้  
ปัญหำต่ำงๆ ที่ถูกเสนอมำยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ำมำพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญโดย
ประชำคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลำยภำคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ผู้น ำหมู่บ้ำน  ตัวแทนส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ประชำชนทั่วไป ร่วมกันพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร  และพิจำรณำบรรจุเข้ำแผนพัฒนำท่องถิ่น
ต่อไป  กรณีโครงกำรที่เกินศักยภำพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจำกกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำพบว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหำให้กับประชำชนได้ในหลำยเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้ำน  มีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหำที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ยังมีกำรเผำหญ้ำ อ้อย ตอ
ข้ำวในช่วงเวลำเก็บเกี่ยว  กำรเลี้ยงสัตว์ วัว  ควำยหมูที่ส่งกลิ่นเหม็นร ำคำญ กำรพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทำง
คมนำคมยังไม่ครบ  ผลจำกกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 
2. ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

1. จ ำนวนงบประมำณไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เนื่องจำกบำงโครงกำรต้อง
ใช้เงินงบประมำณจ ำนวนมำกในกำรด ำเนินโครงกำร 
 2. ปัญหำที่เกิดจำกภัยธรรมชำติที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ท ำให้กำรด ำเนินกำรบำงโครงกำรเป็นไปด้วย
ควำมล่ำช้ำ 
 3. ได้รับงบประมำณล่ำช้ำ 
 4. โครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นมีจ ำนวนมำกเกินไป ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกโครงกำร 
          5. กำรลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ส ำหรับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและลงนำมสัญญำ 
            6. เนื่องจำกเกิดกำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 จึงท ำบำงโครงกำรไม่ได้ด ำเนินกำร 
           7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ยุ่งยำกซับซ้อนระเบียบที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปมำท ำให้มีข้ันตอนท ำให้กำรปฏิบัติงำน
บำงอย่ำงล่ำช้ำ 
           8. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขำดประสบกำรณ์และไม่มีค่ำตอบแทนที่เป็น
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 1. น ำโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประสำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขอกรับกำรสนับสนุนงบประมำณต่อไป 
 2. ควรด ำเนินกำรซักซ้อมและท ำควำมเข้ำใจถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท ำแผนตำมสภำพปัญหำของพ้ืนที่และตำมควำมจ ำเป็น 
 4. ควรมีกำรสรุปติดตำมแผนเป็นรำยไตรมำส เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน 
 5. ควรทีกำรติดตำมประเมินผลตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่มีงบประมำณอยู่แล้ว 
            6. โครงกำรแต่ละโครงกำรผู้รับผิดชอบจะต้องด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเองทั้งก่อน
เริ่มโครงกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร และหลังด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้น 
            7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรแต่ละโครงกำรต้องด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร ควำมพึงพอใจ
ของประชำชนต่อกำรด ำเนินโครงกำรเอง 
           8. คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรประเมินในภำพรวมของแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
           9. ลงระบบข้อมูลกำรลงนำมสัญญำและเบิกจ่ำยงบประมำณในระบบ  E-Paln  ให้เป็นปัจจุบัน 


