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ส่วนที่  1 
             บทนำ 

 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรอืไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหนองบัว 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอ กาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวให้
เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ ่งส่งผล ให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี ้
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลชุมชน
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวน 2 คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
กำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งขอ้มูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำ
ตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในตำบล../อปท. ...ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ 
ที ่ได้กำหนดขึ ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื ่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำเครื ่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองบัวกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหร ับการดำเน ินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึง
อำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์ รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
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2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองบัวกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที ่ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล    
หนองบัวกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธ ีการสังเกตที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต 
บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้   
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ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะมีการบันทึกการสำรวจ และ
ทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทั นท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 
 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอ และแผนชุมชนตำบลหนองบัว 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน 
        ยุทธศาสตร์ที ่  5 การพัฒนาด้านการบร ิหารจ ัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย 
       2) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        2.๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือ
การเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
        ๒.2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้
เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
        2.๓)  พัฒนาส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการการปลูกพืชสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 
        2.๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน
และชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน 
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
        2.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุก
ระดับ 
        2.๖)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง   
        2.๗)  ส ่ง เสร ิมสน ับสน ุนการวางระบบการพ ัฒนาด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน                  
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
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        2.๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
        2.๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการดำเนินงาน       
นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม 
เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
        2.๑0)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ ในการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟู
ตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
        2.๑1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและ
ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
       3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       3.1)  ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
  
       3.๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
       3.๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้   
       3.๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  
        3.๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
       3.6)  การส่งเสริม ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
        4.) วิสัยทัศน์  
        “เคียงคู่ธรรมชาติ   สู่การกระจายอำนาจ 
                             กับการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน” 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
          ยุทธศาสตร์ ตามแผนงานการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 
 

แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1.การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ และส่งเสริม
อาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 งานการเกษตร  17 1,860,000 1 144,250 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2.1 งานการศึกษา 12 3,926,560 8 2,654,767.18 
2.2 งานสาธารณสุข 8 570,000 4 424,656 
2.3 งานศาสนา 
วัฒนะธรรม และ
นันทนาการ 

6 430,000 2 165,635 

2.4 งานด้าน
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

14 10,555,980 4 8,542,572 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน  

3.1 งานเคหะและ
ชุมชน 

123 97,046,100 21 4,041,436.10 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหารและการ
ให้บริการประชาชน  

4.1 งานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

3 50,000 1 11,238 

4.2 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

18 1,207,000 3 28,200 

4.3 งานบริหารงาน
คลัง 

1 80,000 1 77,090 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

5.1 งานอนุรักษ์
ทรัพยากรแหล่งน้ำ
และปา่ไม ้

3 120,000 1 99,749 

5.2 งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

4 200,000 1 99,997 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้น
การรักษาความมั่นคง และ
ความสงบเรียบร้อย 

6.1 งานรักษาความ
สงบภายใน 

8 700,000 1 85,000 

รวม 12 217 116,745,640 48 16,374,590.28 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๑๑ 

  

 1.3  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได ้ดำเนินการจริง 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  

       
 ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 

ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม
อาชีพ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานการเกษตร 
หลักสูตรการเลี้ยงปลาน้ำจืดและการ
จัดการเกี่ยวกับโรคและการป้องกัน 

1.โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริม
เศรษฐกิจใน
ครัวเรือนด้วยการ
เลี้ยงปลาน้ำจืด 

150,000 - ได้ดำเนินการโอนลดงบประมาณไปเพิ่มให้กับรายจ่าย
โครงการอ่ืน เนื่องจากเงินรายได้ในปีงบประมาณ 
2563     ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 

รวม 1 150,000  
      

   ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
ศาสนสถาน 

1.โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา 
2.โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์”
สายใยรักวัน
สงกรานต์” 

20,000 
 
 
 
 
 

95,000 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 

รวม 2 115,000  
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  ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 

การเมือง การบริหาร และ
การให้บริการประชาชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การ
ผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุก
ระดับ 

1.อุดหนุน
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

30,000 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการโครงการและขอรับ 
งบประมาณเงินอุดหนุน 

รวม 1 30,000  
              

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 
การเมือง การบริหาร และ
การให้บริการประชาชน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
1.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ใน
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
2.เพื่อประมวลผลความพึงพอใจที่มีผล
ต่อการดำเนินงานขององค์กร 
3.เพื่อเพิ่มพูนให้ความรู้ แก่เยาวชนใน
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 
2.ค่าจ้างที่
ปรึกษาวิจัย 
ประเมินผล 
3.โครงการ
ฝึกอบรมการ
พัฒนาเครือข่าย
เยาวชน
ประชาธิปไตย 

200,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

- อบต.หนองบัว ไม่ได้ดำเนินการให้ทางมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสารคามดำเนินการวิจัย ประเมินผล 
 

- เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถดำเนินการ
ได้ 

รวม 3 240,000  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 
การเมือง การบริหาร และ
การให้บริการประชาชน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานมี
อุปกรณ์เพียงพอต่อการดำเนินงาน  นำ
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

1.จัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) 
จำนวน  1  คัน 
 

729,000 
 
 
 

- ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน เนื่องจากเงินรายได้ใน
ปีงบประมาณ 2563 ต่ำกว่างบประมาณที ่ต ั ้ งไว้         
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

รวม 1 729,000  
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบสาน
ต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

1.โครงการ
อุดหนุนกาชาด 
 

20,000 
 
 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณเงิน
อุดหนุน 

รวม 1 20,000  
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 หน้า ๑๔ 

  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความจำเป็นและความ
ต้องการของประชาชน ก่อสร้าง 
ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

1.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เส้นทางไปบ้าน
นายร้อยนาคำ 
หมู่ 2 

100,000 - ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน เนื่องจากเงินรายได้ใน
ปีงบประมาณ 2563 ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้        
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยางซอย 
2 หมู่ 2 

100,000 

3.โครงการ
ก่อสร้างหอถัง
ขนาดเล็กบ้านโคก
แก่นช้าง  หมู่ 3 

100,000 

รวม 3 300,000  
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๑๕ 

  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

1.โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้การสร้าง
สุขลักษณะและ
รักษาความ
สะอาดตลาด
ชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

20,000    -  ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน เนื่องจากเงินรายได้ใน
ปีงบประมาณ 2563 ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

รวม 1 20,000  
 
รวมจำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ ดำเนินการจริง จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,604,000บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่พันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๑๖ 

  

1.3.2  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ทีไ่ด้ ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และส่งเสริมอาชีพตาม

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานการเกษตร 
แนวทางการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
ยั่งยืน 

1.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ปีผู้เข้าร่วม    
จำนวน 100 คน 

144,250 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 50 ของชุมชน
ที่สามารถพึ่งตนเองได้ 

รวม 144,250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๑๗ 

  

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

 
แผนงานการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษา 
บุคลากรด้านการศึกษา 
ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้
มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน 

1.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมเสาร์ท่ี 2เดือน
มกราคม ของทุกปี 

48,465 เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์  

ร้อยละของเด็กท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

2.อุดหนุนโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต 
อบต.หนองบัว 

100,000 นักเรียนมีส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเป็นปัจจุบันสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ได้มากขึ้น 

ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอนท่ี
เพิ่มขึ้น และมีมาตรฐาน 

3.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 3 แห่ง 

168,300 เด็กมีพัฒนาการท่ีดีท่ีได้
เรียนรู้จากสื่อการเรียนการ
สอน 

ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ
การจัดสรรสื่อการเรียน
การสอน 

4.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

จัดซ้ือ/จ้าง อาหารเสริม
(นม)โรงเรียน 5 แห่ง 

522,497.48 เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
พัฒนาการตามวัยท่ี
เหมาะสม 

5.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดซ้ือ/จ้าง อาหารเสริม 
(นม)ศพด. 3 แห่ง 

169,154.70 เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
พัฒนาการตามวัยท่ี
เหมาะสม 

6.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

จัดซ้ือ/จ้าง อาหารกลางวัน
โรงเรียน 5 แห่ง 

1,090,000 เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
พัฒนาการตามวัยท่ี
เหมาะสม 

7.อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซ้ือ/จ้าง อาหารกลางวัน
ศพด. 3 แห่ง 

505,500 เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการ
ตามวัยที่เหมาะสม 

8.โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศพด) 

จ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียนฯ 

50,850 นักเรียนมีส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเป็นปัจจุบันสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ได้มากขึ้น 

ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอนท่ี
เพิ่มขึ้น และมีมาตรฐาน 

รวม 2,654,767.18  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๑๘ 

  

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

แผนงานสาธารณสุข 
เพื่อให้บริการประชาชน 
และรับทราบปัญหา  
อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนใน
พื้นที ่สร้างจิตสำนึกเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
จัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

1.โครงการ Big Cleaning Day จัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day ให้ประชาชน ผู้นำชุมชน
บุคลากร อบต.หนองบัว 
มีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาดในพื้นที่ตำบลหนองบัว 

16,082 ปริมาณขยะลดลงชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการและ
ความสะอาดของชุมชน 

2.โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย ์ 
 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ 

149,074 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละของประชาชนที่
รับบริการ 

3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

จัดซื้อ/สนับสนุน วัคซีน 
สำหรับฉีดป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด
สุนัข 

99,500 ชุมชนปราศจากโรคพิษ
สุนัขบ้า และลดจำนวน
สุนัข 

ร้อยละของชุมชนปลอด
โรคพิษ 
สุนัขบ้า 

4.อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนว
พระราชดำริ 

อุดหนุนการดำเนินงานตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 
20,000  บาท 

160,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 

ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

รวม 424,656  
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๑๙ 

  

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 
ส่งเสริมให้ประชาชน
เล่นกีฬาและออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพที่ด ี

1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

80,000 หน่วยงานที่ได้รับการ
อุดหนุนงบประมาณ 
ดำเนินงานบรรลุตาม 

ร้อยละของ
ความสำเร็จในการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

2.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ประชาชนในตำบล 
 
 
 
 

85,635 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพ
ติด 
 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อชุมชน 

รวม 165,365  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๒๐ 

  

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

แผนงานงบกลาง 
ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง 
พัฒนาบทบาทของผู้นำ
ชุมชน  คณะกรรมการ
หมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส   

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในตำบล  
หนองบัว 

5,779,800 ผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่
ได้รับเงินช่วยเหลือ 
 
 

2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการในตำบล    
หนองบัว 

2,601,600 ผู้พิการที่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ร้อยละของผู้พิการที่
ได้รับการช่วยเหลือ 
 
 

3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
 

ผู้ป่วยเอดส์ตำบล   
หนองบัว 
 

63,000 
 
 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับความช่วยเหลือ 
 

4.หลักประกันสุขภาพตำบล ประชาชนตำบล   
หนองบัว 

98,172 ประชาชนที่เดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ
โดยเร็ว 

ร้อยละของเงินสมทบ 

รวม 8,542,572  
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง 

1.โครงการติดตั้งท่อเมนส่งน้ำ
ระบบประปาภายในหมู่บ้านห้วย
ทราย หมู่ 1 

ดำเนินการติดตั้งท่อเมน
ส่งน้ำระบบประปา ตาม
แบบ อบต.กำหนด    
หมู่ที่ 1 

199,500 ปัญหาขาดแคลนน้ำใน
พื้นที่ลดลง 

มีท่อเมนส่งน้ำเพื่อแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อน 
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง  

2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้านห้วยทราย 
หมู่ 1 

ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านห้วยทราย     
หมู่ที่ 1 

99,500 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนในชุมชน
ร้อยละ 100 มีความ
ปลอดภัยและมีไฟฟ้า
ใช้ 

3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   
เส้นไปวัดคำหมากไฟ หมู่ 1 

กว้าง 4 เมตร        
ยาว ๖25  เมตร     
โดยการลงหินคลุกหนา 
0.1๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,500 
ตารางเมตร 

57,904.10 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 
จำนวน 1 สาย 

4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านภูพานทอง หมู่ 2 

กว้าง 4 เมตร         
ยาว   ๖25  เมตร   
โดยการลงหินคลุกหนา   
0.1๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,500    
ตารางเมตร   

99,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 
จำนวน 1 สาย 
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(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 

การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง 

5.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้านภูพานทอง 
หมู่ 2 

ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

99,500 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนในชุมชนร้อยละ 
100 มีความปลอดภัยและมี
ไฟฟ้าใช้ 

6.โครงการก่อสร้างหอถังขนาดเล็ก
บ้านโคกแก่นช้าง หมู่ 3 

ดำเนินการก่อสร้างหอ
ถังประปา ตามแบบ
อบต.กำหนด 

249,500 ประชาชนมีนำ้อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 

ประชาชนมีหอถังเก็บกักน้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 
 

7.โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำ
เส้นทางไปดอนตาปู่ บ้านสุขเกษม 
หมู่ 4 

ท่อ คสล. กว้าง 1 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

7,766 ปัญหาน้ำท่วมขังใน
พื้นที่ลดลง 

มีร่องระบายน้ำ เพิ่มขึ้น 
1 เส้นทาง ปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ลดลง 

8.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ 4 

ระยะทาง 154 เมตร 337,500 ปัญหาน้ำท่วมขังใน
พื้นที่ลดลง 

มีร่องระบายน้ำ เพิ่มขึ้น 
1 เส้นทาง ปัญหาน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ลดลง 

9.โครงการติดตั้งถังน้ำให้กับหอถัง
ประปาหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ 4 

ติดตั้งถังกักเก็บน้ำหอถัง
ประปาหมู่บ้าน 

50,000 ประชาชนมีน้ำอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 

ประชาชนมีหอถังเก็บกักน้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 
 

10.โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน
ลูกรังเส้นซอยบ้านผู้ช่วยปภังกร   
หมู่ 5 

กว้าง 3 เมตร ยาว 40 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 120 ตารางเมตร 

10,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก จำนวน 1 สาย 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง 

11.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านวังน้ำขาว หมู่ 5 

กว้าง 4 เมตร ยาว ๖
25  เมตร โดยการลง
หินคลุกหนา            
0.1๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,500 
ตารางเมตร 

99,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 
จำนวน 1 สาย 

12.โครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ
ลำห้วยพะเนียง หมู่ 5 

ก่อสร้างฝายเพื่อเก็บกัก
น้ำลำห้วยพะเนียงตาม
แบบ อบต.กำหนด 

279,000 ประชาชนมีน้ำอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 

มีฝายเก็บกักน้ำเพื่อแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อน 
เพิ่มขึ้น 1 เส้น 

13.โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำ
ปากซอยชุมพล 5 บ้านวังน้ำขาว 
หมู่ 5 

ท่อ คสล. ขนาดกว้าง 
1 เมตร ยาว 8 เมตร 

7,766 ปัญหาน้ำท่วมขังใน
พื้นที่ลดลง 

มีร่องระบายน้ำ 
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 
ปัญหาน้ำท่วมขังใน
พื้นที่ลดลง 

14.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้านเสาเล้า หมู่ 6 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
938เมตร โดยการลง
หินคลุกหนา 0.10 
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,752 ตาราง
เมตร 

149,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 
จำนวน 1 สาย 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๒๔ 

  

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 

การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง 

15.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านเสาเล้า หมู่ 6 

ระยะทาง 68 เมตร 149,500 ปัญหาน้ำท่วมขังใน
พื้นที่ลดลง 

มีร่องระบายน้ำเพิ่มขึ้น 
1  เส้นทาง ปัญหาน้ำท่วม
ขังในพื้นที่ลดลง 

16.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน วังหมื่นใต้ หมู่ที่ 7 

กว้าง 4 เมตร ยาว 625
เมตร โดยการลงหินคลุก
หนา 0.10 เมตรหรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 
ตารางเมตร 

99,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 
จำนวน 1 สาย 

17.โครงการก่อสร้างประตูน้ำ
บล็อกคอนเวิร์ส เส้นวังหมื่นใต้-สุข
เกษม หมู่ 7 

ขนาด 1.80x1.80 
เมตร ชนิด 2 ช่องทาง
ระบายน้ำ 

299,500 ประชาชนมีน้ำอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

มีประตูน้ำเพื่อแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อน 
เพิ่มขึ้น 1 เส้น 

18.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านวังน้ำขาวใหม่ฯ 
(เส้นทางไปวัดป่า) หมู่ 8 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
245เมตร  หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 980 
ตารางเมตร  (โดยการปู
ทับด้วยยาง AC 
(AsphaiticConcerets) 

399,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก จำนวน 1 สาย 

19.โครงการก่อสร้างอาคารซ่อม
บำรุง /โรงจอดรถ 

ตามแบบประมาณการ 
ที่อบต.กำหนด 

499,000 ได้อาคารซ่อมบำรุง/โรง
จอดรถที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละของอาคารที่สำเร็จ
ตามแบบ อบต.กำหนด 
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 หน้า ๒๕ 

  

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 

การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง 

20.โครงการต่อเติมปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว 
 

ตามแบบที่อบต.กำหนด 
 
 
 

349,500 อาคารสำนักงาน อบต.  
มีสภาพดียิ่งขึ้น 
 
 

ร้อยละของอาคารที่
สำเร็จตามแบบ อบต.
กำหนด 
 

21.โครงการก่อสร้างอาคารซ่อม
บำรุงและโรงจอดรถ 

ตามแบบที่อบต.กำหนด 499,000 ร้อยละของอาคารที่
สำเร็จตามแบบ อบต.
กำหนด 

ได้อาคารซ่อมบำรุง/
โรงจอดรถที่ได้
มาตรฐาน 

รวม 4,041,436.10  
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๒๖ 

  

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
การพัฒนาด้านการเมือง 

การบริหาร และการ
ให้บริการประชาชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง 
พัฒนาบทบาทของผู้นำ
ชุมชน  คณะกรรมการ
หมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส   

1.โครงการประชุมเวทีประชาคม จัดกิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
ประชาคมตำบลและ
คณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

11,238 แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหา
ความต้องการของชุมชน
ได้อย่างแท้จริง 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

รวม 11,238 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๒๗ 

  

 
1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
การพัฒนาด้านการเมือง 

การบริหาร และการ
ให้บริการประชาชน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน  มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน และนำ
ระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุน
บุคลากรในสังกัดให้
ได้รับการศึกษา อบรม 
เพิ่มพูนความรู ้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in 
one 

คอมพิวเตอร์ All In 
One 
จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ๊นเตอร์สี) เครื่องพิมพ์สีและขาวดำ 
แบบALL in One  
จำนวน 1 เครื่อง 

5,000 มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 
 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

3.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 
2ชั้น 20 ช่อง จำนวน 
1 หลัง 

6,200 มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 15 
ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง 

4.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ประชาสัมพันธ์ฯ 
 

ดำเนินการโครงการ
จัดทำแผนที่ภาษีและ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ 

77,090 การจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์
ประสบความสำเร็จ 

สามารถจัดเก็บภาษีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100 

รวม 105,290 
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1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ
และป่าไม้  
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง
และป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตสำนึก
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

1.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

จัดกิจกรรมให้ประชาชน
ในตำบลร่วมในตำบล
ร่วมกันปลูกป่าเนื่องใน
วันสำคัญต่าง ๆ  

99,749 ได้พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละของพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น 

รวม 99,749   
งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
โดดเด่นและเป็นที่ขึ้นชื่อ
สถานที่ท่องเที่ยวในเขต
ตำบล 

1.โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
 

ประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตตำบล
หนองบัว 

99,997 นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูล
กิจกรรมการท่องเที่ยว, 
ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้จากด้านการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนร้อยละ80 
มีความพึงพอใจและมี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
การค้าและการ
ท่องเที่ยว 

รวม 99,997 
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3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
การพัฒนาด้านการรักษา
ความมั่นคง และความ
สงบภายใน 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน/แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 
ส่งเสริม  สนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วนราชการ  
หน่วยงานต่างๆ  ในการ
เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
สนับสนุนการฝึกอบรม
จัดตั้งและอบรมฟื้นฟู
ตำรวจบ้านและ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

1.โครงการดำเนินกิจการด้านการ
รักษาความสงบและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตั้งจุดตรวจวันขึ้นปีใหม่
และวันสงกรานต์ 

85,000 ประชาชนที่รับบริการมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

อุบัติเหตุเป็น 0 

รวม 85,000  
 
  รวมจำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ดำเนินการจริง จำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  16,374,590.28 บาท 
        (สบิหกล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันห้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)      
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       2.1 ช่วงเดือนตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
        
     1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563  จำนวน.....61..........โครงการ  
     2) ดำเนินการจริง.......48..........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ....78.68......ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  2563  (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563) 
     3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้แก่ 
     3.1) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท  
     3.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จำนวน 8  โครงการ  งบประมาณ 1,134,000 บาท 
     3.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท 
     3.4) ยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท 
        รวมทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ รวมงบประมาณ 1,604,000บาท หรือคิดเป็นร้อยละ.....21.31.......ของจำนวนโครงการ
ที่ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563  (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563) 
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       2.2 ช่วงเดือนตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
        
     1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่กำหนดไว้  จำนวน.....217..........โครงการ  
     2) ดำเนินการจริง.......61..........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ....28.11......ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563) 
     3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้แก่ 
     3.1) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท  
     3.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จำนวน 8  โครงการ  งบประมาณ 1,134,000 บาท 
     3.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท 
     3.4) ยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท 
        รวมทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ รวมงบประมาณ 1,604,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ.....5.99.......ของจำนวนโครงการที่
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
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2.3  การตดิตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
      วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
   2.3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

งานการเกษตร สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต. 1 144,250 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

งานการศึกษา สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต. 8 2,654,767.18 
งานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ 4 424,656 

งานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต. 2 165,635 

งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ งบกลาง 

สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต. 4 8,542,572 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งานเคหะและชุมชน กองช่าง กองช่าง 21 4,041,436.10 

การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและการให้บริการ
ประชาชน 

งานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต. 1 11,238 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและการให้บริการ
ประชาชน 

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต. 3 28,200 
งานบริหารงานคลัง กองคลัง กองคลัง 1 77,090 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

งานอนรักษ์แหล่งน้ำและ
ป่าไม้ 

สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต. 1 99,749 

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต. 1 99,997 

การพัฒนาด้านการรักษา
ความมั่นคง และความสงบ
ภายใน 

งานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัด อบต. สำนักปลัด อบต. 1 85,000 

                                                                                                                   รวม 48 16,374,590.28 
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            2.3.2    สรุปโครงการตามแผนงานทั้งหมด   
ลำดับ โครงการตามแผนงาน งบประมาณ จำนวนโครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดำเนินการจริง 
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา 
 

ดำเนินการจริง งบประมาณ
ตามแผนฯ 

โครงการตาม
แผนฯ 

1 แผนงานการเกษตร  1,860,000 144,250 17 1 7.76 5.88 
2 แผนงานการศึกษา 3,926,560 2,654,767.18 12 8 67.61 66.67 
3 แผนงานสาธารณสุข 570,000 424,656 8 4 74.50 50.00 
4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 430,000 347,999 6 2 38.52 16.67 
5 แผนงานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์        

(งบกลาง) 
10,555,980 8,542,572 14 4 80.93 28.57 

6 แผนงานเคหะและชุมชน 97,046,100 4,041,436.10 123 21 4.16 17.07 
7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน 50,000 11,238 3 1 22.48 33.33 
8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1,207,000 28,200 18 3 2.34 16.67 
9 แผนงานบริหารงานคลัง 80,000 77,090 1 1 96.36 100.00 

10 แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำและปา่ไม้ 120,000 99,749 3 1 83.12 33.33 
11 แผนงานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
200,000 99,997 4 1 50.00 25.00 

12 แผนงานรักษาความสงบภายใน 700,000 85,000 8 1 12.14 12.50 
รวม 217 48  22.11 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
    ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในแต่ละประเด็นใน
ภาพรวมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นดังนี้ 
  3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั ่วไปและข้อมูลพื ้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

20 18 90  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของ 
แหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม ้ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 100 - 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (2)ข้อมูล
เกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจ้านวนประชากร ฯลฯ 

2 
 

2 100 - 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 100 - 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การ 
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 - 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (5) 
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 
 

2 66.66 - 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100 - 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7  ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 - 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 50 - 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท้า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบั
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 2 66.66 - 

รวม 20 18 90  
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  3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 85  
 2.1 การว ิ เคราะห ์ท ี ่ครอบคล ุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

5 4 80 - 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 2 66.66 - 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 100 - 

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

3 3 100 - 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2 66.66 - 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ ่น ด ้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได ้ แก่  S-Strength (จ ุ ดแข ็ ง )W-Weakness 
(จ ุดอ ่อน) O-Opportunity (โอกาส ) และT-
Threat (อุปสรรค) 

3 3 100 - 

 รวม 20 17 85 - 
 
. 
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  3.1.3 ยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 54 90  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองบัว 
สอดคล ้องก ับสภาพส ั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล ้องก ับย ุทธศาสตร ์ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น และเชื ่อมโยงหลัก
ประชาร ัฐแผนย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

10 9 90  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถ ิ ่น และย ุทธศาสตร ์จ ังหว ัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรช์าติ 
20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 
 

10 9 90  

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

10 9 90  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที ่ เป ็นล ักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80  
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 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท้าตามอำนาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห ็นถึงความชัดเจนในส ิ ่งท ี ่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน้าไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ ่งหรือแผนงานที ่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี ้ว ัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จ ุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น้าไปสู่
การจัดท้าโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 5 100  

 3.9 ความเชื ่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่
การพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นท ี ่ เก ิดผลผล ิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ย ุทธศาสตร ์ขององค ์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5 4 80  

                                       รวม 60 54 90 
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   สรุปผลคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว...ครั ้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 3...ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้ 
 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั ่วไปและข้อมูลพื ้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 18 90 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 85 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 52 86.66 
      3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9) 90 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 
(10) (8) 80 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (8) 80 
 3.4 วิสัยทัศน ์ (5) (4) 80 
 3.5 กลยุทธ ์ (5) (4) 80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 100 
 3.8 แผนงาน (5) (5) 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4) 80 

รวมคะแนน  100 87 87 
 
  จากรายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในแต่
ละประเด็นในภาพรวม ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ได้คะแนนสูงสุด 18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ...90....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล พบว่าข้อมูลข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว ที่อยู่ในรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว นั้น มีเนื้อหารายละเอียดของข้อมูลมีความชัดเจน คลอบคลุมและสมบูรณ์ 
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  3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
  3.2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 - 

รวม 10 8 80 - 

   
  3.2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ม ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธ ิ บ า ย ไ ด ้ ต า ม ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
 

10 7 70 - 

2.2 ว ิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งท ี ่กระทบ 
( Impact)  โครงการที ่ดำเน ินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 7 70 - 
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  3.2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเม ินผลการนำแผนพ ัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มา
ใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที ่ดำเนินการในพื้นที่นั ้นๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ  ม ีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที ่ได ้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 7 70 - 

3.2 ว ิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งท ี ่กระทบ 
( Impact)  โครงการที ่ดำเน ินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 7 70 - 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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  3.3.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบวัในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 9 90 - 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพ ียงท้องถ ิ ่น (ด ้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 9 90 - 
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  3.3.5 โครงการพัฒนา 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 55 91.66  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัวและดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิส ัยทัศน ์ขององค ์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัวที่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื ่องใดเรื ่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 100 - 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
ม ีว ัตถ ุประสงค ์ช ัดเจน (clearobjective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100 - 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที ่อยากให ้ เก ิดข ึ ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
ค ือกล ุ ่ ม เป ้ าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว ่าใครค ือกล ุ ่ม เป ้าหมายหล ัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100 - 
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 80 - 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ย ึดคนเป ็นศ ูนย ์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐก ิ จและส ั งคมอย ่ างเป ็นม ิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4 80 - 
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 5 .6  โคร งการม ี ความสอดคล ้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปร ับเปล ี ่ยนโครงสร ้างเศรษฐก ิจ ไปสู่  
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี ่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด ้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลย ี  ความค ิดสร ้างสรรค ์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที ่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80 - 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 100 - 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั ่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่
ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ 
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการ
ที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ ่นมีความมั ่นคง มั ่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(LSEP) 

5 5 100 - 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได ้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประส ิ ทธ ิ ผล  (Effectiveness) (4) ความ
ย ุ ต ิ ธ ร รม (Equity) ( 5 )  ค ว าม โปร ่ ง ใ ส 
(Transparency) 

5 5 100 - 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณการประมาณการ
ราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร ่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่า
ร ้อยละห้าของการนำไปตั ้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 5 100 - 
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 5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับมีการกำหนดดัชนี ช้ี วัดผลงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอ้ยละ การ
กำหนดอันเกดิจากผลของวตัถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 

5 4 80 - 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว ่ าว ั ตถ ุประสงค ์  ซ ึ ่ งการ เข ี ยน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได ้และม ีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเน ินงานตามโครงการ (2 )  ว ัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100 - 

รวม 100 86 86 - 
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  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ครั้งที่ 1/2563  
 เมื่อวันที่ .3.ธันวาคม  2563 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7 70 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ  
10 7 70 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60 55 91.66 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

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

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 86 86 

 
  จากรายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในแต่ละ
ประเด็นในภาพรวม ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวพบว่า 
  1.ประเด็นการสรุปสถานการณ์พัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ...90...ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  2.ประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนสูงสุด 7 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  คะแนน คิดเป็นร้อยละ...70...ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  3. ประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนสูงสุด      
7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  คะแนน คิดเป็นร้อยละ...70...ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  4. ประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ...90...ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  5.  ประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ...91.66...ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  
 
  เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น พบว่าข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่
อยู่ในรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นั้น มีเนื้อหา
รายละเอียดของข้อมูลมีความชัดเจน มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ผลผลิต/โครงการที่
ปรากฏตามแผนพัฒนา มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ 
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 การประเมินความพึงพอใจ   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการ
ประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  6  ด้าน    
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของ   
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการ
ประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 

ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  กำหนดรูปแบบในการประเมิน  

-  กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
   ➢ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ทั้ง 8 ชุมชนๆ ละ ๑๐ คนๆ        
ละ ๑ ชุด รวมเป็น 80 คน 
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๑.๒  กำหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  สำรวจในช่วง เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

๑.๓  ดำเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร        

ชื่อชุมชน 
จำนวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ทำแบบประเมิน 
๑.  หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยทราย ๑๐ 
๒.  หมู่ที่  ๒  บ้านภูพานทอง ๑๐ 
๓.  หมู่ที่  ๓  บ้านโคกแก่นช้าง ๑๐ 
๔.  หมู่ที่  ๔  บ้านสุขเกษม ๑๐ 
๕.  หมู่ที่  ๕  บ้านวังน้ำขาว ๑๐ 
๖.  หมู่ที่  ๖  บ้านเสาเล้า ๑๐ 
7.  หมู่ที่  7  บ้านวังหมื่นใต้ ๑๐ 
8.  หมู่ที่  8  บ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนา ๑๐ 

รวมประชากรเป้าหมาย 8๐   คน 
 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  80  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  8๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็น
การประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  3,60๐  คะแนน  
                                              (9 x 5 x 8๐) 
1.๑)  ระดับคะแนน          ๐ – 720       คะแนน ระดับ  น้อยที่สดุ 

    1.๒)  ระดับคะแนน      721 – 1,440   คะแนน ระดับ  น้อย 
    1.๓)  ระดับคะแนน    1,441 – 2,160  คะแนน ระดับ  ปานกลาง 

1.4)  ระดับคะแนน 2,161 – 2,880  คะแนน ระดับ  มาก 
    1.5)  ระดับคะแนน   2,881 – 3,600  คะแนน ระดับ  มากทีสุ่ด 
 

-  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

 
 

 คะแนนความพงึพอใจในแต่ละยุทธศาสตร ์X  ๑๐๐ 
คะแนนความพงึพอใจเตม็ทัง้หมดในแต่ละยทุธศาสตร ์

(3,600  คะแนน) 

รอ้ยละของความพงึพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 
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คะแนนนความพงึพอใจในแต่ละประเดน็การพฒันา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพงึพอใจเตม็ทัง้หมดในแต่ละประเดน็การพฒันา 

(400  คะแนน)   

 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 2,40๐  คะแนน 

           (6 x 5 x 80) 
     

๒.๑)  ระดับคะแนน                  ๐ – 480      คะแนน ระดับ  น้อยที่สดุ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน      481 – 960 คะแนน ระดับ  น้อย 
    ๒.๓)  ระดับคะแนน      961 – 1,440   คะแนน ระดับ  ปานกลาง 

2.4)  ระดับคะแนน 1,441 – 1,920  คะแนน ระดับ  มาก 
    2.5)  ระดับคะแนน   1,921 – 2,400  คะแนน ระดับ  มากทีสุ่ด 
 

-  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 

 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 400  คะแนน 
                                ( 5 x 80) 
  ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – 80    คะแนน  ระดับ  น้อยที่สดุ 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   81 – 160    คะแนน  ระดับ  น้อย  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   161 – 240   คะแนน  ระดับ  ปานกลาง 

๓.4)  ระดับคะแนน   241 – 320    คะแนน  ระดับ  มาก  
    ๓.5)  ระดับคะแนน   321 – 400   คะแนน  ระดับ  มากทีสุ่ด 
 

-  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 

 
 
 

๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละของความพงึพอใจในแต่ละประเดน็ฯ  = 

 คะแนนความพงึพอใจในแต่ละประเดน็การพฒันา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพงึพอใจเตม็ทัง้หมดในแต่ละประเดน็การพฒันา 

(2,400  คะแนน) 

รอ้ยละของความพงึพอใจในแต่ประเดน็การพฒันา  = 
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   80   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จำนวน   36   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง     จำนวน   44   คน   
๒.  อายุ 

๒.๑   ต่ำกว่า  ๒๕  ปี     จำนวน   ๑9  คน   
  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี  จำนวน    30 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี  จำนวน   21 คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จำนวน  10 คน   

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา  จำนวน      30 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จำนวน  29 คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จำนวน        19 คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี      จำนวน     2    คน 
    ๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จำนวน   5 คน  
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จำนวน  33 คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน  25 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จำนวน  15 คน 

๔.๕  อ่ืนๆ     จำนวน    ๒ คน 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 3,6๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชพีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2,886 

 
มากที่สุด 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน 2,636 พอใจมาก 
๓.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 2,735 พอใจมาก 
๔.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการให้บริการ
ประชาชน 2,627 

 
พอใจมาก 

๕.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสง่เสริมการท่องเที่ยว 2,๒48 

พอใจมาก 

๖.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 2,429 

พอใจมาก 

รวม (เต็ม 21,6๐๐  คะแนน) 15,561 พอใจมาก 
                          

           ๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา.... 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๕๕ 

 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสรมิอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

80.16 - - - - 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตของประชาชน - 73.22 - - - 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - 75.97 - - - 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร และการ
ให้บริการประชาชน 

- 72.97 - 
 

- - 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- 62.44 - - - 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

- 67.47 - - - 

ภาพรวม - 72.04 - - - 
 
 
๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  2,4๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 1,696 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 1,668 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 1,666 พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,624 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 1,695 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 1,769 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,752 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 1,829 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 1,962 พอใจมาก 

รวม (เต็ม  21,600  คะแนน) 15,661 พอใจมาก 

 
 
 
 
 
 
 

    ๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา.... 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๕๖ 

 

๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 70.66 - - - 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

- 69.5 - - - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

- 69.42 - - - 

๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

- 67.67 - 
 

- - 

๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม - 70.62 - - - 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - 73.71 - - - 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา - 73 - - - 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

- 76.21 - - - 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

- 81.75 - - - 

ภาพรวม - 72.50 - - - 
                             

๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของ   
                      เศรษฐกิจพอเพียง- 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  400  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 317 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 312 มาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 308 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 300 มาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 334 มาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 320 มาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 326 มากที่สุด 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 329 มากที่สุด 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 340 มากที่สุด 

รวม (เต็ม 3,6๐๐  คะแนน) 2,886 มากที่สุด 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์… 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๕๗ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 305 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 278 มาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 291 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 256 มาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 269 มาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 312 มาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 309 มาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 318 มาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 298 มาก 

รวม (เต็ม 3,60๐  คะแนน) 2,636 พอใจมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 257 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 313 มาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 266 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 306 มาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 292 มาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 315 มาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา   323 มากที่สุด 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 316 มาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 347 มากที่สุด 

รวม (เต็ม 3,6๐๐  คะแนน) 2,735 พอใจมาก 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์... 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.หนองบัว 
 หน้า ๕๘ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 254 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 281 มาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 303 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 269 มาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 300    มาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 312 มาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 292 มาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 311 มาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 305 มาก 

รวม (เต็ม 3,6๐๐  คะแนน) 2,627 พอใจมาก 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ  
                     ท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 251 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 238 ปานกลาง 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 246 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 227 ปานกลาง 
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 244 มาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 255 มาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 252 มาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 257 มาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 278 มาก 

รวม (เต็ม 3,6๐๐  คะแนน) 2,248 พอใจมาก 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์.. 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
   ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 312 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 246 มาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 252 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 266 มาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 256 มาก 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 255 มาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 250 มาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 298 มาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 294 มาก 

รวม (เต็ม 3,6๐๐  คะแนน) 2,429 พอใจมาก 
 

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  พบว่า 

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  72.04  
➢  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  72.04)  

- พอใจมากสูงสุด  ร้อยละ  ๘0.16  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม 
 อาช ีพตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง)  
- พอใจมากต่ำสุด ร้อยละ  62.44  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
                                            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว) 
➢  ระดับพอใจมาก  (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๔๒)  

- พอใจมากสูงสุด    ร้อยละ 81.75 (ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน 
                                                         โครงการ/กิจกรรม) 
- พอใจมากต่ำสุด ร้อยละ 67.67 (มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ 

          กิจกรรมต่อสาธารณะ) 
๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ  คือ  พอใจน้อยที่สุด พอใจน้อย พอใจปานกลาง พอใจมาก 
พอใจมากที่สุด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  72.04    

๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้... 
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๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้  
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  ๔.๑  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการ

ดำเนินงานของ อบต.  เหตุผลที่ทำให้ผลการประเมินสูง นั้น  อาจจะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
สามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  โดยข้อมูลที่จะทำให้หาสาเหตุได้คือ  การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก   
๕.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ดังนี้ 

๕.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์
ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้   

๕.๒  หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึง
พอใจใจต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดีขึ้น   

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
 
 

**********************************
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6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
   ผลที่ได้จริง ๆ คือ 
     1) จำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่
ได้กำหนดไว้ จำนวน.....61..........โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด.......217............โครงการ (เฉพาะปี พ.ศ.
2563 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.......217..........โครงการ 
ดำเนินการจริง.......48..........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....22.11.......ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563) 
     3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้แก่ 
     3.1) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จำนวน  1 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท  
     3.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการให้บริการประชาชน 
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 135,000 บาท 
     3.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 
300,000 บาท 
     3.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการให้บริการประชาชน 
จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 999,000 บาท 
     3.5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท 
     รวมทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 13 โครงการ รวมงบประมาณ 1,604,000 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ.....5.99.......ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -
30 กันยายน 2563) 
  6.2 คุณภาพ (Quality) 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และมี
ความพึงพอใจในด้านการบริการด้านสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์จากการนำแผนพัฒนาปสู่การปฏิบตัิ
ได้ผลลัพธ์อย่างแท้จริง.. 
  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   (เป็นไปตามที่กำหนดไว้ และมีต่ำกว่า สูงกว่า ในแต่ละโครงการพัฒนา 
  6.4 เวลา (Time) 
    เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนดำเนินงานและเบิกจ่ายได้ตามปีงบประมาณรายจ่าย 
  6.5 การได้รับประโยชน์ 
    ประชาชนได้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ได้อย่างแท้จริง 
  6.6 การวัดผล 
    วัดผลได้จากตัวชี้วัดในผลสำเร็จของโครงการพัฒนา : KPIs)….คิดเป็นร้อยละ 
  6.7 ผลกระทบ (Impact) 
    ไม่มีผลกระทบ 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  4.1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์     

ยุทธศาสตร์ที่ 
 

แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1.การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ และส่งเสริม
อาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 งานการเกษตร  17 1,860,000 1 144,250 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2.1 งานการศึกษา 12 3,926,560 8 2,654,767.18 
2.2 งานสาธารณสุข 8 570,000 4 424,656 
2.3 งานศาสนา 
วัฒนะธรรม และ
นันทนาการ 

6 430,000 2 165,635 

2.4 งานด้าน
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

14 10,555,980 4 8,542,572 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน  

3.1 งานเคหะและ
ชุมชน 

123 97,046,100 21 4,041,436.10 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหารและการ
ให้บริการประชาชน  

4.1 งานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

3 50,000 1 11,238 

4.2 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

18 1,207,000 3 28,200 

4.3 งานบริหารงาน
คลัง 

1 80,000 1 77,090 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

5.1 งานอนุรักษ์
ทรัพยากรแหล่งน้ำ
และปา่ไม ้

3 120,000 1 99,749 

5.2 งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

4 200,000 1 99,997 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้น
การรักษาความมั่นคง และ
ความสงบเรียบร้อย 

6.1 งานรักษาความ
สงบภายใน 

8 700,000 1 85,000 

รวม 12 217 116,745,640 48 16,374,590.28 
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  4.1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 

1) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.256-2565 เฉพาะปี พ.ศ. 2563 รวมจำนวน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีทั้งหมด 217 โครงการ 
  2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ ดำเนินการจริง จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  1,604,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่พันบาทถ้วน) 
   3) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ดำเนินการจริง จำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,374,590.28 บาท(สิบหกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบ
แปดสตางค์)        
  4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   1) การนำโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเลือกกิจกรรม/โครงการพัฒนาที่ตรง
กับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่ และต้องเน้น
โครงการที่สำคัญและเร่งด่วนจริงๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2) การนำโครงการพัฒนาเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความจำเป็น ศักยภาพและ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ว่าสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ 
  3) ไม่ควรมีโครงการพัฒนา/กิจกรรม จำนวนมากเกินไป เพราะจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่วางไว้  
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