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เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 
------- 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ  ถ้ามี) สามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล
หนองบัว 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอ กาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ 
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ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล..../
ชุมชน.....หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
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  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
 หน้า ๔ 
  

ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัวก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจ
รวมถึงอ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
   
2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัวก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองบัวก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง 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) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
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(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ
สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลหนองบัว เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล..../องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว 

 
ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล 

---------------- 
   
1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด....อ าเภอ....และแผนชุมชนต าบล... 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการรักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย 
       2) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        2.๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือ
การเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
        ๒.2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  
ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
        2.๓)  พัฒนาส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการการปลูกพืชสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 
        2.๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการ
หมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
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ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงาน
ในท้องถิ่น   
        2.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุก
ระดับ 
        2.๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง   
        2.๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
        2.๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
        2.๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการด าเนินงาน น า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม 
เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
        2.๑0)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟู
ต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
        2.๑1)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง
และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
       3) จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย 
       3.1)  ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยความสะดวกและ
รวดเร็ว   
       3.๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
       3.๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
       3.๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
        3.๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
       3.6)  การส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว  
        4.) วิสัยทัศน์  
        “เคียงคู่ธรรมชาติ   สู่การกระจายอ านาจ 
                             กับการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน” 
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1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
          ยุทธศาสตร์ ตามแผนงานการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 
 

แผนงำน 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1.การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ และส่งเสริม
อาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 งานการเกษตร  4 900,000 3 645,800 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2.1 งานการศึกษา 9 3,596,560 8 2,639,146.82 
2.2 งานสาธารณสุข 10 680,000 7 639,770 
2.3 งานศาสนา 
วัฒนะธรรม และ
นันทนาการ 

6 430,000 6 347,999 

2.4 งานด้าน
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

8 10,329,980 4 7,956,960 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน  

3.1 งานเคหะและ
ชุมชน 

36 5,150,000 24 3,098,798.42 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหารและการ
ให้บริการประชาชน  

4.1 งานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

3 50,000 1 11,238 

4.2 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

24 970,000 14 417,973 

4.3 งานบริหารงาน
คลัง 

4 81,600 4 76,080 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

5.1 งานอนุรักษ์
ทรัพยากรแหล่งน้ า
และปา่ไม ้

3 320,000 2 138,432 

5.2 งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

1 70,000 1 94,395 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้น
การรักษาความมั่นคง และ
ความสงบเรียบร้อย 

6.1 งานรักษาความ
สงบภายใน 

5 370,000 1 170,300 

รวม 12 113 23,213,340 75 16,236,892.24 
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    1.3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได ้ด าเนินการจริง 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร จ ำนวนเงิน (บำท) เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
แผนงานสาธารณสุข 
เพื่อให้บริการประชาชน และ
รับทราบปัญหา  อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบ
ก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

1.โครงการจัดซื้ อถั ง
ขยะ 
2.โครงการจ าท าขาตั้ง
ถังขยะ 
3.โครงการคัดแยกขยะ
อันตรายในชุมชน 
 

50,000 
 

30,000 
 

20,000 
 
 

-เพื่อควบคุมปริมาณขยะขยะในชุมชนให้ลดลง 
 
-เพื่อควบคุมปริมาณขยะขยะในชุมชนให้ลดลง 
 
-โอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
คัดแยกขยะในชุมชน 
 

รวม 3 100,000  
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  .ยุทธศำสตร์ 
. โครงกำร จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 

การเมือง การบริหาร และ
การให้บริการประชาชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การ
ผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุก
ระดับ 

1.อุดหนุน
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

30,000 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ด าเนินการโครงการและขอรับ 
งบประมาณเงินอุดหนุน 

รวม 1 30,000  
              

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 
การเมือง การบริหาร และ
การให้บริการประชาชน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูน
ความรู ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.ค่ าใช้ จ่ ายใน
การเลือกตั้ง 
2 . ค่ า จ้ า ง ที่
ป รึ ก ษ า วิ จั ย 
ประเมินผล 

100,000 
 

10,000 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

- อบต.หนองบัว ไม่ได้ด าเนินการให้ทางมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสารคามด าเนินการวิจัย ประเมินผล 

รวม 2 110,000  
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 

การเมือง การบริหาร และ
การให้บริการประชาชน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานมี
อุปกรณ์เพียงพอต่อการด าเนินงาน  น า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

1.จัดซื้ อพัดลม
โ คจ ร  จ า น วน     
9 เครื่อง 
2.จัดซื้ อเครื่ อง
พิมพ์ดีด 

14,000 
 
 

5,000 

- เนื่องจากตั้งงบประมาณในการด าเนินไว้ต่ ากว่าความเป็น 
จริง จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
 
      - เนื่องจากตั้งงบประมาณในการด าเนินไว้ต่ ากว่าความเป็น
จริง จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 

รวม 2 19,000  
    

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน ก่อสร้าง 
ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

1.จัดซื้ อเครื่ อง
เจาะคอนกรีต 

45,000 - เนื่องจากตั้งงบประมาณในการด าเนินไว้ต่ ากว่าความเป็น 
จริง จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 

รวม 1 45,000  
 
 
 
 
 
 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
 หน้า ๑๔ 
  

 
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบ
สานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1 . โ ค ร ง ก า ร
อุดหนุนกาชาด 

20,000 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ด าเนินการขอรับงบประมาณเงิน
อุดหนุน 

รวม 1 20,000  
 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนงานการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 
บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  
ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน 

1 . โ ค ร ง ก า ร
อุดหนุนศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

10,000 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ด าเนินการขอรับงบประมาณเงิน
อุดหนุน 

รวม 1 10,000  
 
รวมจ ำนวนโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ ไม่ได้ ด ำเนินกำรจริง จ ำนวนทั้งสิ้น 11 โครงกำร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  334,000 บำท (สำมแสนสำมหม่ืนสี่พันบำทถ้วน) 
 
 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
 หน้า ๑๕ 
  

 
1.3.2  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ทีไ่ด้ ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และส่งเสริมอาชีพตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานการเกษตร 
แนวทางการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
ยั่งยืน 

1.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
เศรษฐกิจในครัวเรือนด้วยการเลี้ยง
ไกพ่ันธุ์พื้นเมืองผสมสามสายเลือด 

ประชาชน หมู่ที่  1-8 
จ านวน 50 คน 

295,800 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 50 ของชุมชน
ที่สามารถพึ่งตนเองได้ 

2.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
เศรษฐกิจในครัวเรือนด้วยการเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อพลาสติก 

ประชาชน หมู่ที่  1-8 
จ านวน 50 คน 

150,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 50 ของชุมชน
ที่สามารถพึ่งตนเองได้ 

3.โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ
ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
ประชาชน หมู่ที่  1-8 
จ านวน 80 คน 

200,000 ประชาชนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
คุณภาพการด ารงชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 80 ของชุมชน
ที่สามารถพึ่งตนเองได้ 

รวม 645,800 
 
 
 
 
 
 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
 หน้า ๑๖ 
  

         
1.3.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 
แผนงานการศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษา 
บุคลากรด้านการศึกษา 
ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน 

1.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมเสาร์ท่ี 2เดือน
มกราคม ของทุกปี 

49,175 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 จ านวน 
3 แห่ง 

170,000 เด็กมีพัฒนาการท่ีดีท่ีได้
เรียนนู้จากสื่อการเรียน
การสอน 

ร้อยละของเด็กท่ีได้รับการ
จัดสรรสื่อการเรียนการ
สอน 

4.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

จัดซ้ือ/จ้าง อาหารเสริม
(นม)โรงเรียน 5 แห่ง 

498,829.20 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
เติบโตตามวัย 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
พัฒนาการตามวัยท่ี
เหมาะสม 

5.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดซ้ือ/จ้าง อาหารเสริม 
(นม)ศพด. 3 แห่ง 

172,355.62 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
เติบโตตามวัย 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
พัฒนาการตามวัยท่ี
เหมาะสม 

6.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดซ้ือ/จ้าง อาหารกลางวัน
โรงเรียน 5 แห่ง 

1,212,840 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
เติบโตตามวัย 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
พัฒนาการตามวัยท่ี
เหมาะสม 

7.อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซ้ือ/จ้าง อาหารกลางวัน
ศพด. 3 แห่ง 

421,000 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
เติบโตตามวัย 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
พัฒนาการตามวัยท่ี
เหมาะสม 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
 หน้า ๑๗ 
  

 
1.3.2  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

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

8.โครงการค่ายพัฒนาทักษะสร้าง
ภาวะผู้น า 

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
อบรม พัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้น าให้แก่
เด็กและเยาวชน       
จ านวน 60 คน 

14,947 เด็ก เยาวชน กล้า
แสดงออกมีภาวะผู้น า
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ 

ร้อยละของเยาวชนใน
ต าบลที่เข้าร่วมร่วม
โครงการ 

รวม 2,639,146.82  



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
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1.3.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
       เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 
 
แผนงานสาธารณสุข 
เพื่อให้บริการประชาชน 
และรับทราบปัญหา  
อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนใน
พื้นที ่สร้างจิตส านึกเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
จัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

1.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
คัดแยกขยะในชุมชน  

ด าเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะในชุมชน ให้กับ
ประชาชนในต าบล   
หนองบัว 

19,980 ปริมาณขยะลดลงชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความรู้ในวิธีการคัดแยก
ขยะที่ต้นทางร้อยละ 
90 

2.โครงการป้องกันโรคระบาด จัดซื้อ/วัคซีน สนับสนุน 
สารเคมี เช้ือเพลิง 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับ
หน่วยงานด้าน
สาธารณสุข 

100,000 ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง 

ร้อยละ 90 ของคน
ชุมชนปราศจากโรค
ระบาด 

3.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ๊นเตอร์) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ๊น
เตอร์) จ านวน 1 เครื่อง 

4,990 ท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว 

การท างานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

4.โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย ์ 
 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ 

290,000 ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละของประชาชนที่
รับบริการ 

 
 
 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
 หน้า ๑๙ 
  

1.3.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 5.จัดซื้อตู้เย็น จัดซื้อตู้เย็นจ านวน 1 ตู้ 4,900 มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ
อ านวยความสะดวกใน
ด าเนินงาน 

การท างานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

6.อุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริ 

อุดหนุนการด าเนนิงาน
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขจ านวน 8 
หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000  
บาท 

160,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

7.ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง  59,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 

ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

รวม 639,770 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ครอบครัวสุขสันต์วันสงกรานต์ 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
ผู้เข้าร่วม จ านวน 300 
คน 

49,980 เป็นการรักษาซึ่งไว้
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนร้อยละ 70 ได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประพณีให้คง
อยู่สืบไป 

2.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 19,637 ประชาชนรักษาซึ่งไว้
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีเข้าพรรษา 

ประชาชนร้อยละ 70 ได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประพณีให้คง
อยู่สืบไป 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่น  โดยการ
อนุรักษ์สืบสานต่อและ
เชื่อมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

3.โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียววน
อุทยานน้ าตกเฒ่าโต้ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

94,987 นักท่องเท่ียวรับรู้ข้อมูล
กิจกรรมสถานท่ีท่องเท่ียว,
ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้จากด้านการ
ท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวและ
ประชาชนร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจ 
ประชาชนในเขตพื้นท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้นจาการค้า
และการท่องเท่ียว 

4.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ประชาชนในต าบล 

93,987 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อชุมชน 

5.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

80,000 หน่วยงานท่ีได้รับการ
อุดหนุนงบประมาณ 
ด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรม/โครงการ 

6.อุดหนุนประเพณีหมู่บ้าน อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

10,000 หน่วยงานท่ีได้รับการ
อุดหนุนงบประมาณ 
ด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรม/โครงการ 

รวม 347,999  
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

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

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต าบลหนองบัว 5,322,700 ผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่
ได้รับเงินช่วยเหลือ 
 
 

2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการในต าบลหนองบัว 2,476,500 ผู้พิการที่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ร้อยละของผู้พิการที่
ได้รับการช่วยเหลือ 
 
 

3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ต าบลหนอง
บัว 

60,000 ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับความช่วยเหลือ 

4.หลักประกันสุขภาพต าบล ประชาชนต าบลหนองบัว 97,760 ประชาชนที่เดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ
โดยเร็ว 

ร้อยละของเงินสมทบ 

รวม 7,956,960  
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เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง 

1.โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าเส้น
ค าหมากไฟ หมู่ 1 

ด าเนินการขยายไฟฟ้า
แรงต่ าเส้นค าหมากไฟ 
หมู่ที่ 1 

48,125.41 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนในชุมชนร้อยละ 
100 มีความปลอดภัยและ
มีไฟฟ้าใช้ 

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เส้นห้วยทราย-หนองเม็ก หมู่ 1 

ด าเนินการขยายไฟฟ้า
แรงต่ าเส้นห้วยทราย - 
หนองเม็ก หมู่ที่ 1 

154,161.07 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนในชุมชนร้อยละ 
100 มีความปลอดภัยและ
มีไฟฟ้าใช้ 

3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เส้นซ าผักหวาน หมู่ 1 

ด าเนินการขยายไฟฟ้า
แรงต่ าเส้นซ าผักหนาม 
หมู่ที่ 1 

57,904.10 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนในชุมชนร้อยละ 
100 มีความปลอดภัยและ
มีไฟฟ้าใช้ 

4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เส้นห้วยทราย-กกโก หมู่ 1 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเส้นห้วย
ทราย-กกโก หมู่ที่ 1 

49,048.78 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนในชุมชนร้อยละ 
100 มีความปลอดภัยและ
มีไฟฟ้าใช้ 

5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
บ้านภูพานทอง-คุ้มสระลอยฟ้า หมู่
2 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง บ้านภูพาน
ทอง-คุ้มสระลอยฟ้า 

191,686.66 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนในชุมชนร้อยละ 
100 มีความปลอดภัยและ
มีไฟฟ้าใช้ 

6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ซอยสุนทร 6 หมู่ 3 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ซอยสุนทร 
6 หมู่ที่ 3 

86,095.86 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนในชุมชนร้อยละ 
100 มีความปลอดภัยและ
มีไฟฟ้าใช้ 
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การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง 

7.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เส้นทางไปนา นายประเสริฐ-นาย
องอาจ หมู่ 7 

ด าเนินการขยายไฟฟ้า
แรงต่ าเส้นทางไป
นานายประเสริฐ-นาย
องอาจ บ้านวังหมื่นใต้ 
หมู่ที่ 7 

98,276.54 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนในชุมชนร้อยละ 
100 มีความปลอดภัยและมี
ไฟฟ้าใช้ 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นทางไปคุ้มสระลอยฟ้า หมู่ 2 

กว้าง 4 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร 

99,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก จ านวน 1 สาย 

9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
ซอยเกษตร 1 หมู่ 2 

กว้าง 4 เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร 

99,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก จ านวน 1 สาย 

10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยช่างโต หมู่ 3 

กว้าง 3 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
270 ตารางเมตร 

149,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก จ านวน 1 สาย 
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การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง 

11.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบุญเพชร หมู่ 3 

กว้าง 4 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
280 ตารางเมตร 

149,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก จ านวน 1 สาย 

12.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคุ้ม
แก้วมังกร-หนองไผ่ หมู่ 4 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
650 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,000
ตารางเมตร 

99,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก จ านวน 1 สาย 

13.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่าง
สาธารณะบ้านสุขเกษม หมู่ 4 

ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
สว่างสาธารณะส่อง
สว่างทุกพื้นที่ 

50,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ร้อยละของแนวไฟฟ้า
สาธารณะเพิ่มขึ้น 

14.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นสุขเกษม ห้วยค้อ หมู่ 4 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
115 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 460 ตาราง
เมตร 

249,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก จ านวน 1 สาย 

15.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นไปกุดแดง ซอยชุมพล 2 หมู่ 5 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
630 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,520 
ตารางเมตร 

99,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
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จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง 

16.โครงการขยายไหล่ทาง คสล. 
ภายในหมู่บ้านวังน้ าขาว หมู่ 5 

กว้าง 1 เมตร ยาว 
295 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 295 ตาราง
เมตร 

199,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก จ านวน 1 สาย 

17.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านเสาเล้า หมู่ 6 

ระยะทาง 68 เมตร 149,500 ปัญหาน้ าท่วมขังใน
พื้นที่ลดลง 

มีร่องระบายน้ าเพิ่มขึ้น 
1  เส้นทาง ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นท่ีลดลง 

18.โครงการลงท่อส่งน้ าบริเวณฝาย
น้ าล้นบ้านเสาเล้า หมู่ 6 

ด าเนินการลงท่อส่งน้ า
บริเวณฝายน้ าล้น ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

149,500 ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ 

มีท่อส่งน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
เพิ่มขึ้น 1 เส้น 

19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นทางไปบ้านโคกกุงเลี้ยวขวาไป
ถนนทางล าห้วยน้อย-กุดตับเป็ด  
หมู่ 6 

กว้าง 4 เมตร ยาว 92 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
368 ตารางเมตร 

199,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก จ านวน 1 สาย 

20.โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน
ลูกรังทางไปบ้านนายองอาจ หมู่ 7 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
195 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,170 
ตารางเมตร 

99,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

มีถนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก จ านวน 1 สาย 
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จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง 

21.โครงการขยายไหล่ทาง คสล.เส้น
วังหมื่นใต้-บ้านสุขเกษม 

กว้าง 1 เมตร  ยาว 295 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
295 ตารางเมตร 

199,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

22.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ระยะทาง 91 เมตร 

199,500 ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดลง 

มีร่องระบายน้ าเพิ่มขึ้น 
1  เส้นทาง ปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ลดลง 

23.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้น
หน้าวัดป่า หมู่ 8 

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 

199,500 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

24.ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1 เครื่อง 

21,000 มีครุภัณฑ์ในการ
ด าเนินงาน 
 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

รวม 3,098,798.42  
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การเมือง การบริหาร 
และการให้บริการ
ประชาชน 

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

1.โครงการประชุมเวทีประชาคม จัดกิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
ประชาคมต าบลและ
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

11,238 แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของชุมชนได้
อย่างแท้จริง 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

รวม 11,238 
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จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
การเมือง การบริหาร 
และการให้บริการ
ประชาชน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน  มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน และน า
ระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุน
บุคลากรในสังกัดให้
ได้รับการศึกษา อบรม 
เพิ่มพูนความรู ้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.โครงการอบรมให้ความรู้ตามพรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ด าเนินการจัดโครงการ
อบรมให้ความรู้ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

19,657 ประชาชน พนักงานฯลูกจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจใน 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ.2540ได้มาก
ขึ้น 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมการอบรม 

2.ซ้ือตู้เก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร   
จ านวน 2 ตู้ 

7,790 มีตู้เก็บเอกสารเพิ่มขึ้น การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3.จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จัดซ้ือเก้าท างาน       
จ านวน 3 ตัว 
 

7,200 มีเก้าอี้ไว้ส าหรับน่ัง
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4.จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ จัดจัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 
จ านวน  20 ตัว 
 
 

30,000 
 

มีโต๊ะอเนกประสงค์ใช้ใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

  5.โครงการศึกษาดูงาน และประเมินผล
การด าเนินงานตามโครงการ 

ศึกษาดูงานและประเมินผล
การด าเนินงานตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

99,740 โครงการท่ีด าเนินการบรรลุ
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

สามารถน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการท างาน
บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
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จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
 
การเมือง การบริหาร และ
การให้บริการประชาชน 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน  มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
และน าระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุนบุคลากร
ในสังกัดให้ได้รับการศึกษา 
อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

6.จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้
ให้กับผู้บริหาร 

19,500 
 
 

มีครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

7.จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก 
จ านวน 300 ตัว 

45,000 มีครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

8.โต๊ะหมู่บูชา จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 
1 ชุด 

6,900 
 
 

มีครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

9.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1 เครื่อง 

20,500 
 
 

มีครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

10.เครื่องปริ๊นเตอร์ จัดซ้ือเครื่องปริ๊นเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

4,790 มีครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน 
 
 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

11.ตู้เย็น จัดซ้ือตู้เย็นจ านวน 1 ตู้ 4,900 
 

มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ
อ านวยความสะดวกใน
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
การเมือง การบริหาร 
และการให้บริการ
ประชาชน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน  มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน และน า
ระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุน
บุคลากรในสังกัดให้
ได้รับการศึกษา อบรม 
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

12.กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า จัดซ้ือกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 
จ านวน 6 กระติก 

6,000 
 
 

มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

13.เครื่องเสียงห้องประชุม ติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม 
จ านวน 1 ชุด 

92,990 
 
 

มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

14.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ประชาสัมพันธ์ฯ 
 

ด าเนินการโครงการจัดท าแผน
ที่ภาษีและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ 

53,006 การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์ประสบ
ความส าเร็จ 

สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 

รวม 417,973  
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เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 
การเมือง การบริหาร 
และการให้บริการ
ประชาชน 

แผนงานบริหารงานคลัง 
ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน  มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน และน า
ระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุน
บุคลากรในสังกัดให้
ได้รับการศึกษา อบรม 
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.เก้าอี้ส านักงาน ด าเนินการจัดซ้ือเก้าอี้
ส านักงาน จ านวน 3 ตัว 
(กองคลัง) 

7,200 
 
 

มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2.ตู้เก็บเอกสาร 
 
 

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน  
2 ตู้ (กองคลัง) 

10,980 มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

16,900 
 

มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ านวน 2 เครื่อง (กองคลัง) 

41,000 
 

มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

รวม 76,080  
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เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้  
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง
และป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึก
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

1.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

จัดกิจกรรมให้ประชาชน
ในต าบลร่วมในต าบล
ร่วมกันปลูกป่าเนื่องใน
วันส าคัญต่าง ๆ  

100,000 ได้พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละของพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น 

2.โครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน 
 
 
 

จัดโครงการฝึกอบรม
การป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน 

38,432 ประชาชนได้รับความรู้
ในการป้องกันไฟป่า 

การเกิดไฟป่าลด
น้อยลงร้อยละ 50 

รวม 138,432   
งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้โดด
เด่นและเป็นท่ีขึ้นชื่อสถานท่ี
ท่องเท่ียวในเขตต าบล 

1.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียววน
อุทยานน้ าตกเฒ่าโต้ 
 

จัดโครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียววนอุทยานน้ าตก
เฒ่าโต้  ณ ลานตลาดชุมชน
บ้านภูพสนทอง 
 

94,395  มีจ านวนนักท่องเท่ียว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

รวม 94,395 
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จ ำนวนเงิน ผลที่ไดร้ับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
การพัฒนาด้านการ
รักษาความมั่นคง และ
ความสงบภายใน 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน/แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 
ส่งเสริม  สนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วนราชการ  
หน่วยงานต่างๆ  ในการ
เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
สนับสนุนการฝึกอบรม
จัดตั้งและอบรมฟื้นฟู
ต ารวจบ้านและ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

1.โครงการด าเนินกิจการด้านการ
รักษาความสงบฯ 

ตั้งจุดตรวจวันขึ้นปีใหม่
และวันสงกรานต์ 

170,300 ประชาชนที่รับบริการมี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

อุบัติเหตุเป็น 0 

รวม 16,236,892.24  
 
  รวมจ ำนวนโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ ด ำเนินกำรจริง จ ำนวนทั้งสิ้น 75 โครงกำร งบประมำณที่ได้รับอนุมัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,236,892.24  บำท 
        (สิบหกล้ำนสองแสนสำมหมื่นหกพันแปดร้อยเก้ำสิบสองบำทยี่สิบสี่สตำงค์)      
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66.37.......ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562) 
     3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้แก่ 
     3.1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จ านวน  5 โครงการ งบประมาณ .130,000 บาท  
     3.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและให้บริการประชาชน จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 159,000 บาท 
     3.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 45,000 บาท 
        รวมทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ จ านวน 11 โครงการ รวมงบประมาณ 334,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ.....9.73.......ของจ านวนโครงการที่
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562) 
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   2.2  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 
      วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 
   2.2.1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 
 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

งานการเกษตร ส านักปลัด อบต. ส านักปลัด อบต. 3 645,800 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

งานการศึกษา ส านักปลัด อบต. ส านักปลัด อบต. 8 2,639,146.82 
งานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ 7 639,770 

งานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักปลัด อบต. ส านักปลัด อบต. 6 347,999 

งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ งบกลาง 

ส านักปลัด อบต. ส านักปลัด อบต. 4 7,956,960 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งานเคหะและชุมชน กองช่าง กองช่าง 24 3,098,798.42 

การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและการให้บริการ
ประชาชน 

งานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด อบต. ส านักปลัด อบต. 1 11,238 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและการให้บริการ
ประชาชน 

งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด อบต. ส านักปลัด อบต. 14 417,973 
งานบริหารงานคลัง กองคลัง กองคลัง 4 76,080 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

งานอนรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม้ 

ส านักปลัด อบต. ส านักปลัด อบต. 2 138,432 

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ส านักปลัด อบต. ส านักปลัด อบต. 1 94,395 

การพัฒนาด้านการรักษา
ความมั่นคง และความสงบ
ภายใน 

งานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด อบต. ส านักปลัด อบต. 1 170,300 

                                                                                                                   รวม 75 16,236,892.24 
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            2.2.2    สรุปโครงกำรตำมแผนงำนทั้งหมด   
ล ำดับ โครงกำรตำมแผนงำน งบประมำณ จ ำนวนโครงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละ 

ตำมแผนพัฒนำ 
(บาท) 

ด ำเนินกำรจริง 
(บาท) 

ตำมแผนพัฒนำ 
 

ด ำเนินกำรจริง งบประมำณ
ตำมแผนฯ 

โครงกำรตำม
แผนฯ 

1 แผนงานการเกษตร  900,000 645,800 4 3 71.75 75 
2 แผนงานการศึกษา 3,596,560 2,639,146.82 9 8 73.37 88.88 
3 แผนงานสาธารณสุข 680,000 639,770 10 7 94.08 70 
4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 430,000 347,999 6 6 80.93 100 
5 แผนงานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์        

(งบกลาง) 
10,329,980 7,956,960 8 4 77.02 50 

6 แผนงานเคหะและชุมชน 5,150,000 3,098,798.42 36 24 60.17 66.66 
7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน 50,000 11,238 3 1 22.47 33.33 
8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 970,000 417,973 24 14 43.09 58.33 
9 แผนงานบริหารงานคลัง 81,600 76,080 4 4 93.23 100 

10 แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ าและปา่ไม้ 320,000 138,432 3 2 43.26 66.66 
11 แผนงานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
70,000 94,395 1 1 134.85 

 
100 

12 แผนงานรักษาความสงบภายใน 370,000 170,300 5 1 46.02 20 
รวม  23,213,340 16,236,892.24 113 75 70.02 69.07 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
3.1 ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
    ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในแต่ละประเด็นใน
ภาพรวมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นดังนี้ 
  3.1.1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำน 

ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตดิตำมและประเมนิผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
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 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 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 (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า (5) 
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 
 

2 100 - 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

2 2 100 - 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 1.7  ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 - 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100 - 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท้า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบั
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 2 66.66 - 

รวม 20 19 95  
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  3.1.2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20    
 2.1 การวิ เ คราะห์ที่ ค รอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
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
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 3 100 - 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2 66.66 - 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง )W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

3 3 100 - 

 รวม 20 17 85 - 
 
. 
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  3.1.3 ยุทธศำสตร์ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร์ 60    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัว 
สอดคล้ อ งกั บสภาพสั งคม  เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
ส อดคล้อ งกับยุทธศาสตร์ ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารั ฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

10 9 90  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่ น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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 ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80  
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 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท้าตามอ านาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้ เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ งที่ จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ท่ีจะน้าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น้าไปสู่
การจัดท้าโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 5 100  

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่
ก า รพัฒนาท้ อ งถิ่ นที่ เ กิ ดผลผลิ ต  /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5 4 80  

                                       รวม 60 54 90 
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   สรุปผลคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว...ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 11...ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้ 
 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19 95 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 85 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 54 90 
      3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9) 90 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 
(10) (9) 90 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (9) 90 
 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 90 90 
 
 
  จากรายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในแต่
ละประเด็นในภาพรวม ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน.ได้คะแนนสูงสุด 19 .คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ...95....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล พบว่าข้อมูลข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว ที่อยู่ในรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว นั้น มีเนื้อหารายละเอียดของข้อมูลมีความชัดเจน คลอบคลุมและสมบูรณ์ 
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  3.2 ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
  3.2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90 - 

รวม 10 9 90 - 

   
  3.2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10 9 90 - 

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 9 90 - 
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  3.2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ   
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
3.1 การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มา
ใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 8 80 - 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 8 80 - 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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  3.3.4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
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
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 9 90 - 
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  3.3.5 โครงกำรพัฒนำ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

5 โครงกำรพัฒนำ 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 100 - 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มี วั ตถุประสงค์ ชัดเจน (clearobjective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100 - 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้น ในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100 - 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 80 - 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ าง เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4 80 - 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โ ค ร งก า รมี ค ว ามสอดคล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่  
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ า งสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80 - 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 100 - 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
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คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
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คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่
ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ 
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการ
ที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(LSEP) 

5 5 100 - 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิ ทธิ ผล  (Effectiveness)  (4) ความ
ยุ ติ ธ ร ร ม ( Equity)  ( 5 )  ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 
(Transparency) 

5 5 100 - 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณการประมาณการ
ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่ ง ใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 5 100 - 

 
 
 
 
 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
 หน้า ๕๒ 
 

 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับมีการก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวดัได้ (measurable ) ใช้บอก
ประสิทธิผล(effectiveness ) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดรอ้ยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวตัถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 

5 5 100 - 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100 - 

รวม 60 57 95 - 
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3.3. สรุปผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ครั้งที่ 1/2562  
 เมื่อวันที่ .11....ธันวาคม  2562 เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 90 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ  
10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (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 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 92 92 

 
  จากรายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในแต่ละ
ประเด็นในภาพรวม ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวพบว่า 
  1.ประเด็นการสรุปสถานการณ์พัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ...90...ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  2.ประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนสูงสุด 9 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  คะแนน คิดเป็นร้อยละ...90...ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  3. ประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนสูงสุด      
8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  คะแนน คิดเป็นร้อยละ...80...ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  4. ประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ...90...ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  5.  ประเด็นโครงการพัฒนา  ได้คะแนนสูงสุด 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ...95...ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  
 
  เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น พบว่าข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่
อยู่ในรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว นั้น มีเนื้อหา
รายละเอียดของข้อมูลมีความชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ผลผลิต/โครงการที่
ปรากฏตามแผนพัฒนา มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ 
 
 
 

………………………………………………………………………………………. 
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 กำรประเมินควำมพึงพอใจ   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการ
ประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

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

ประเด็นกำรพัฒนำ  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

๑.  วิธีกำรประเมิน 
๑.๑  ก ำหนดรูปแบบในกำรประเมิน  

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ท้ัง 8 ชุมชนๆ ละ ๑๐ คนๆ        
ละ ๑ ชุด รวมเป็น 80 คน 
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๑.๒  ก ำหนดระยะเวลำในกำรประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วง เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

๑.๓  ด ำเนินกำรประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร        

ชื่อชุมชน 
จ ำนวนประชำกรเป้ำหมำย 

ที่ท ำแบบประเมิน 
๑.  หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยทราย ๑๐ 
๒.  หมู่ที่  ๒  บ้านภูพานทอง ๑๐ 
๓.  หมู่ที่  ๓  บ้านโคกแก่นช้าง ๑๐ 
๔.  หมู่ที่  ๔  บ้านสุขเกษม ๑๐ 
๕.  หมู่ที่  ๕  บ้านวังน้ าขาว ๑๐ 
๖.  หมู่ที่  ๖  บ้านเสาเล้า ๑๐ 
7.  หมู่ที่  7  บ้านวังหมื่นใต้ ๑๐ 
8.  หมู่ที่  8  บ้านวังน้ าขาวใหม่พัฒนา ๑๐ 

รวมประชำกรเป้ำหมำย 8๐   คน 
 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จำกกำรแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  80  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  8๐  ชุด 

๑.๕  วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  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    ,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 
 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

 
 
 

 คะแนนความพงึพอใจในแต่ละยุทธศาสตร ์X  ๑๐๐ 
คะแนนความพงึพอใจเตม็ทัง้หมดในแต่ละยทุธศาสตร ์

(3,600  คะแนน) 

รอ้ยละของความพงึพอใจในแต่ละยุทธศาสตร ์ = 
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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 
 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  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 
 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 

 
 
 

๒.  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/
กิจกรรม) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว  ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละของความพงึพอใจในแต่ละประเดน็ฯ  = 

 คะแนนความพงึพอใจในแต่ละประเดน็การพฒันา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพงึพอใจเตม็ทัง้หมดในแต่ละประเดน็การพฒันา 

(2,400  คะแนน) 

รอ้ยละของความพงึพอใจในแต่ประเดน็การพฒันา  = 
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จ ำนวนประชำกรที่ท ำแบบประเมิน   จ ำนวน   80   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จ านวน   36   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง     จ านวน   44   คน   
๒.  อำยุ 

๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ปี     จ านวน   ๑9  คน   
  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี  จ านวน   30 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี  จ านวน   21 คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ านวน  10 คน   

๓.  กำรศึกษำ 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน      30 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ านวน  29 คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จ านวน        19 คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี      จ านวน     2    คน 
    ๔.  อำชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ านวน   5 คน  
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จ านวน  33 คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  25 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  15 คน 

๔.๕  อ่ืนๆ     จ านวน    ๒ คน 

ส่วนที่  ๒  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจฯ 
๒.๑  สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 3,6๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชพีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2,886 

 
มากที่สุด 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน 2,636 พอใจมาก 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 2,735 พอใจมาก 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการให้บริการ
ประชาชน 2,627 

 
พอใจมาก 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสง่เสริมการท่องเที่ยว 2,๒48 

พอใจมาก 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 2,429 

พอใจมาก 

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

           ๒.๒  สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ.... 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
 หน้า ๕๙ 
 

 
๒.๒  สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ (%)  

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

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 - - - 

ภำพรวม - 72.04 - - - 
 
 
๒.๓  สรุปตำมประเด็นกำรพัฒนำ (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  2,4๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ควำมพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 1,696 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 1,668 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 1,666 พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 1,624 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,695 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 1,769 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 1,752 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 1,829 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1,962 พอใจมาก 

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

 
 
 
 
 
 
 

    ๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา.... 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
 หน้า ๖๐ 
 

๒.๔  สรุปตำมประเด็นกำรพัฒนำ (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ (%)  

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

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

- 69.5 - - - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

- 69.42 - - - 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

- 67.67 - 
 

- - 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 70.62 - - - 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - 73.71 - - - 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา - 73 - - - 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

- 76.21 - - - 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

- 81.75 - - - 

ภำพรวม - 72.50 - - - 
                             

๒.๕  สรุปแยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพตำมหลักปรัชญำของ   
                      เศรษฐกิจพอเพียง- 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  400  คะแนน) 

ระดับควำม
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 317 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 312 มาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 308 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 300 มาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 334 มาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 320 มาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 326 มากที่สุด 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 329 มากที่สุด 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 340 มากที่สุด 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศำสตร์… 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
 หน้า ๖๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชน 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับควำม
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 305 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 278 มาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 291 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 256 มาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 269 มาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 312 มาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 309 มาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 318 มาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 298 มาก 

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับควำม
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 257 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 313 มาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 266 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 306 มาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 292 มาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 315 มาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา   323 มากที่สุด 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 316 มาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 347 มากที่สุด 

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

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศำสตร์........... 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ : อบต.หนองบวั 
 หน้า ๖๒ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และกำรให้บริกำรประชำชน 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับควำม
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 254 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 281 มาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 303 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 269 มาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 300    มาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 312 มาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 292 มาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 311 มาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 305 มาก 

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

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกำร  
                     ท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับควำม
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 251 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 238 ปานกลาง 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 246 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 227 ปานกลาง 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 244 มาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 255 มาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 252 มาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 257 มาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 278 มาก 

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

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศำสตร์..... 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย 
   ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  4๐๐  คะแนน) 

ระดับควำม
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 312 มาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 246 มาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 252 มาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 266 มาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 256 มาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 255 มาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 250 มาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 298 มาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 294 มาก 

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

๓.  สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  พบว่า 

๓.๑  ประชำชนมีควำมพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ  72.04  
  ระดับพอใจมำก  (ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  คิดเป็นร้อยละ  72.04)  

- พอใจมากสูงสุด  ร้อยละ  ๘0.16  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม 
 อา ชีพตามหลักปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ

พอเพียง)  
- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ  62.44  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
                                            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว) 
  ระดับพอใจมำก  (ตำมประเด็นกำรพัฒนำ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๔๒)  

- พอใจมากสูงสุด    ร้อยละ 81.75 (ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
                                                         โครงการ/กิจกรรม) 
- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ 67.67 (มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/ 

          กิจกรรมต่อสาธารณะ) 
๔.  กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ  คือ  พอใจน้อยที่สุด พอใจน้อย พอใจปานกลาง พอใจมาก 
พอใจมากที่สุด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ  72.04    

 ๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมิน... 
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๔.๒  วิเครำะห์สำเหตุของผลกำรประเมินที่ได้  
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  ๔.๑  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีควำมพึงพอใจมำกต่อการ

ด าเนินงานของ อบต.  เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินสูง นั้น  อาจจะมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
สามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  โดยข้อมูลที่จะท าให้หาสาเหตุได้คือ  การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก   
๕.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ดังนี้ 

๕.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบบัว  ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุก
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จให้มากกว่านี้   

๕.๒  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึง
พอใจใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดีขึ้น   

๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
 
 

**********************************
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6. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมำณ (Quantity) 
   ผลที่ได้จริง ๆ คือ 
     1) จ านวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่
ได้ก าหนดไว้ จ านวน.....75..........โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด.......113............โครงการ (เฉพาะปี พ.ศ.
2562 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.......113..........โครงการ 
ด าเนินการจริง.......75..........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....66.37.......ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562) 
     3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้แก่ 
     3.1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จ านวน  5 โครงการ 
งบประมาณ .130,000 บาท  
     3.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและให้บริการประชาชน จ านวน 
5 โครงการ งบประมาณ 159,000 บาท 
     3.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
45,000 บาท 
     รวมทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ จ านวน 11 โครงการ รวมงบประมาณ 334,000 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ.....9.73.......ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -
30 กันยายน 2562) 
   
  6.2 คุณภำพ (Quality) 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และมี
ความพึงพอใจในด้านการบริการด้านสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์จากการน าแผนพัฒนาปสู่การปฏิบัติ
ได้ผลลัพธ์อย่างแท้จริง.. 
  6.3 ค่ำใช้จ่ำย (Cost)  
   (เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ และมตี่ ากว่า สูงกว่า ในแต่ละโครงการพัฒนา 
  6.4 เวลำ (Time) 
    เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามแผนด าเนินงานและเบิกจ่ายได้ตามปีงบประมาณรายจ่าย 6.4
  6.5 กำรได้รับประโยชน์ 
    ประชาชนได้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ได้อย่างแท้จริง 
  6.6 กำรวัดผล 
    วัดผลได้จากตัวชี้วัดในผลส าเร็จของโครงการพัฒนา : KPIs)….คิดเป็นร้อยละ 
  6.7 ผลกระทบ (Impact) 
    ไม่มีผลกระทบ 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

 
 4.1 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
  4.1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์     

ยุทธศำสตร์ที่ 
 

แผนงำน 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1.การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ และส่งเสริม
อาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 งานการเกษตร  4 900,000 3 645,800 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2.1 งานการศึกษา 9 3,596,560 8 2,639,146.82 
2.2 งานสาธารณสุข 10 680,000 7 639,770 
2.3 งานศาสนา 
วัฒนะธรรม และ
นันทนาการ 

6 430,000 6 347,999 

2.4 งานด้าน
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

8 10,329,980 4 7,956,960 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน  

3.1 งานเคหะและ
ชุมชน 

36 5,150,000 24 3,098,798.42 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหารและการ
ให้บริการประชาชน  

4.1 งานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

3 50,000 1 11,238 

4.2 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

24 970,000 14 417,973 

4.3 งานบริหารงาน
คลัง 

4 81,600 4 76,080 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

5.1 งานอนุรักษ์
ทรัพยากรแหล่งน้ า
และปา่ไม ้

3 320,000 2 138,432 

5.2 งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

1 70,000 1 94,395 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้น
การรักษาความมั่นคง และ
ความสงบเรียบร้อย 

6.1 งานรักษาความ
สงบภายใน 

5 370,000 1 170,300 

รวม 12 113 23,213,340 75 16,236,892.24 
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  4.1.2 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
    

1) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เฉพาะปี พ.ศ. 2562 รวมจ านวน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีทั้งหมด 113 โครงการ 
  2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ ด าเนินการจริง จ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  334,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
   3) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ ด าเนินการจริง จ านวนทั้งสิ้น 75 โครงการ งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,236,892.24  บาท (สิบหกล้านสองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
บาทยี่สิบสี่สตางค์ 
  
  4.2 ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
   1) การน าโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเลือกกิจกรรม/โครงการพัฒนาที่ตรง
กับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่ และต้องเน้น
โครงการที่ส าคัญและเร่งด่วนจริงๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2) การน าโครงการพัฒนาเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรค านึงถึงความจ าเป็น ศักยภาพและ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ว่าสามารถด าเนินการได้จริงหรือไม่ 
  3) ไม่ควรมีโครงการพัฒนา/กิจกรรม จ านวนมากเกินไป เพราะจะท าให้ไม่สามารถด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่วางไว้  
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