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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 
๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ข้ึน  เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองหมากฝ้าย  คณะกรรมการหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
        

 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถ่ิน สามารถก ากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ 
ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพฒันาท้องถ่ินที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุด
แข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)  ของ
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภาท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ  ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สดุและเมื่อพบจุดแข็งกต็้องเรง่รบีด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ข้ึนต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสดุท้ายเมื่อมโีอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มสี่วนได้เสยีในองค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองหมากฝา้ย ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่ง
รีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการติดตามและ



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองหมากฝ้าย ประจ าปี 2562    5 
 

ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใ ห้ดี ข้ึน มี
ประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อ งของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝา้ยที่จะต้องผลกัดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในต าบลหนองหมากฝ้ายหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปดิประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน   
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  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
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รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได ้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิดสร้างไว้เพื่อ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคต ิมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  4.1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ิน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  4.1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  4.1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจรงิกบัทรพัยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  4.3  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลีย่นแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
   4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ินมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  4.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี ้
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองหมากฝ้าย ประจ าปี 2562    11 
 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล..../องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

ž   
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว อ าเภอวัฒนานคร และแผนชุมชนต าบลหนองหมากฝ้าย 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน     

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ และการเกษตร  
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    

ฯลฯ 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 การพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

และทั่วถึง  
        พันธกิจที่ 2  พัฒนาสง่เสรมิ สนับสนุนด้านความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน แก้ไขปัญหาความยากจน  
        พันธกิจที่ 3  พัฒนาจัดให้มีการบริหารแหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งเสริมการเกษตร 
        พันธกิจที่ 4  พัฒนาสง่เสรมิสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์

ฟื้นฟู และจัดการสิ่งแวดล้อม และโบราณสถาน โดยการเน้นการ
สร้างจิตส านึกความตระหนัก ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ 

        พันธกิจที่ 5  พัฒนาระบบบรกิารเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตหิน้าที่ของบุคลากร
ของท้องถ่ิน รวมทั้งวัสดุอปุกรณ์เครือ่งมอืในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ระบบการบรหิารจัดการที่ดี มีคุณภาพ และประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานกอ่ใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดแก่ทอ้งถ่ิน 

  
ฯลฯ 
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      3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูประการ

อย่างทั่วถึง  
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มี

สุขภาพอนามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน 
รู้เท่าทันโลก 

       จุดมุ่งหมายที่ 3  เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึ้น ระบบเศรษฐกิจดีข้ึน เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร และมีคุณภาพ  

       จุดมุ่งหมายที่ 4  ประชาชนได้รับบรกิาร ด้วยความเป็นธรรม โปรง่ใส มสี่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

       จุดมุ่งหมายที่ 5  องค์การมีประสิทธิภาพในการบรหิาร  และการบริการที่ดีต่อ
ประชาชน 

ฯลฯ 
       4) แนวทางการพฒันาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
        แนวทางการพฒันาที่ 1  ก่อสร้าง/ ปรบัปรุง/ซ่อมแซม บ ารงุรักษาระบบ  

 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ า     
แบบบรูณาการ บ ารุงรักษา และพฒันาเส้นทางคมนาคม
ให้ ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

         แนวทางการพัฒนาที่ 2   การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต การพัฒนา  
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และการกระจายรายได้   
การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน การส่งเสริมศาสนาและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

           แนวทางการพัฒนาที่ 3   การพัฒนาด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวว   
ล้อม การพัฒนาด้านการเกษตร  

            แนวทางการพัฒนาที ่4   การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว 
            แนวทางการพัฒนาที ่5   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  
  

ฯลฯ 
 

       5) วิสัยทัศน์  
        มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสรมิสร้างความร่วมมือ เพิม่พูนรายได้  ใส่ใจสุขภาพ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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    1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
 
    

ยุทธศาสตร ์
แผนงานโครงการ 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

52 67,732,400 16 3,648,351 

 1.2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 500,000 - - 

 รวมโครงการ 53 68,232,400 16 3,648,351 
2.ยุทธศาสตร์ด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การ
จัดระเบียบชุมชน     
และการรักษาความ
สงบเรียบรอ้ย 

2.1 แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 

2 55,000 1 15,000 

 2.2แผนงานรักษา
ความสงบ 

6 820,000 3 824,640 

 2.3 แผนงาน
การศึกษา 

20 4,135,860 13 4,369,876 

 2.4 แผนงาน
สาธารณะสุข 

8 1,136,400 5 1,145,100 

 2.5 แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

9 937,000 3 449,660 

 2.6 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

8 260,000 4 191,498 

 2.7 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

32 12,423,000 21 1,626,655 
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ยุทธศาสตร ์
แผนงานโครงการ 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

 2.8 แผนงานงบ
กลาง 
 

5 8,742,500 3 8,095,100 

 รวมโครงการ 88 28,654,760 53 16,717,529 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

3.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน  

3 820,000 - - 

 3.แผนงาน
การเกษตร 

5 382,000 2 73,134 

รวมโครงการ 8 1,202,000 2 73,134 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เศรษฐกจิ และ
การเกษตร 

4.1 แผนงาน
การเกษตร 

4 1,080,000 2 92,600 

 รวมโครงการ 4 1,080,000 2 92,600 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ 

5.1 แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป   

15 2,760,000 5 674,700 

 
 
 

5.2 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

6 1,600,000 3 433,000 

 5.3แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 100,000 5 666,200 

 5.4 แผนงานงบ
กลาง 

1 250,000 1 175,410 

รวมโครงการ 23 4,710,000 14 1,949,314 

รวม 176 125,266,860 87 22,480,928 
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     1.3.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไดด้ าเนินการจริง 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังจากบ้านนายสุทัศน์ 
แสงทอง ถึงนานาธรรมสถาน 
หมู่ 4 บ้านท่าช้าง 

1. บริเวณจากบ้านนาย
สุทัศน์ แสงทอง ถึงนานา
ธรรมสถาน หมู่ 4 บ้านท่า
ช้าง                               
2. ระยะทาง กว้าง 3 เมตร 
ยาว 3,900 เมตร 

399,000 1.ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนเดินทาง
สะดวก               2.
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

1.ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนินการ              
2.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก             
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตลุดลง 
 

2. โครงการวางท่อระบายน้ า/
รางระบายน้ าแบบตัวยูบริเวณ 
จากหน้าบ้านผู้ช่วยวิชัย ถึงบ้าน
นายบุบผา สมัยกุล หมูท่ี่ 5 
บ้านหนองหมากฝ้าย  
(งบปี61) 

1.ก่อสร้างรางระบายน้ า 2 จุด     
จุดที่ 1 จากบ้านนายสุรเดช สมัย
กุล ถึงบ้านนายผุบผา สมัยกุล 
ยาว 126 เมตร                              
จุดที่ 2 จากบ้านนางมาลัย สีด่อน 
ถึง โรงจอดรถนายผุบผา สมัยกุล 
ยาว129 เมตร รวมยาว 255 
เมตร 
 

495,000 1.ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ              2.
ปริมาณน้ าท่วมขังถนน
ช่วงฤดูฝนลดลง 3.
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 
 
 

1.ร้อยละของของ
ระยะทางการวาง
ท่อระบายน้ า 2.
ร้อยละของอัตรา
น้ าท่วมขังที่ลดลง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 1 บ้าน
คลองคันโท  
 

1.บริเวณถนนเพื่อการเกษตร 
นาแปลงที่ 1,2 และ 3 หมู่ 
1 บ้านคลองคันโท                               
2. ระยะทาง กว้าง 5 เมตรา 
ยาว 3,000 เมตร 

499,000 1.ถนนได้มาตรฐาน   
2.ประชาชนเดินทาง
สะดวก      
3.ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

1.ร้อยละ
ระยะทางของถนน
ที่ได้มาตรฐาน       
2.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก          
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตลุดลง 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบาย
น้ า หมู่ 1 คุ้มคลองตาลุง 
(งบปี61) 

1.บริเวณคุ้มคลองตาลุง จาก
บ้านนายไพบูลย์ พันชาลี ถึง
บ้านนายประมวล คุ้มจันทึก        
2.ระยะทาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

34,000 1.ถนนได้มาตรฐาน  2.
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                 3.
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

1.ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนินการ              
2.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก           
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

5. โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสริมลูกรังพร้อมวางท่อระบาย
น้ า หมู่ 2 บ้านโคกสว่าง 

1.บริเวณเส้นทางนานาย
สมาน ถาวรสาลี ถึงนานาง
บุญถม โพธิรัตน์                                       
2.ระยะทาง 400 เมตร 

140,000 1.ถนนได้มาตรฐาน     
2.ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 3.ลดการเกิดอุบัติเหต ุ
 
 

1.ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนินการ    
2.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  6.โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปาซอยทุ่งโพธ์ิ หมู่ที่ 3 บ้าน
ใหม่ศรีจ าปาทอง 
 
 

ขยายเขตท่อเมนประปาซอย
ทุ่งโพธ์ิ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ศรี
จ าปาทอง 

17,300 1.ประชาชนมีภาชนะ
กักเก็บน้ าเพื่อใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง  
2.ปัญหาขาดแคลนน้ า
อุปโภค-บริโภค ลดลง 

1.ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนนิการ 
 

7.โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
หมากฝ้าย 

1.บริเวณจากบ้านนาง
ทองยุ่น ทมแก้ว ถึงบ้านนาง
สมจิตร หมูท่ี่ 5 บ้านหนอง
หมากฝ้าย                     
2. ระยะทาง ยาว 1,500 
เมตร 

176,000 1.ประชาชนมีน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค    
2.ปัญหาขาดแคลนน้ า
ลดลง 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ า 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

8.โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าเสีย(ตัวยู)ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 6 บ้านหนองหมากฝ้าย 
(งบปี 61) 

1. ก่อสร้างรางระบายน้ า 2 
จุด  จุดที่ 1 จากบ้านนายผุบ
ผา สมัยกุล ถึงบ้านนางสาว
หนิง แซ่ลี้ ยาว 96 เมตร                                     
จุดที่ 2 จากแยกบ้านนาง
พรสวรรค์ สายทอง ถึง บ้าน
นายวีระ สีตาลแก่                                         
2. ระยะทาง ยาว 183 
เมตร รวมยาว 275 เมตร 
 
 

446,000 1.ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ                 
2.ปริมาณน้ าท่วมขัง
ถนนช่วงฤดูฝนลดลง 3.
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

1.ร้อยละของ
ระยะทางการวาง
ท่อระบายน้ า  
2.ร้อยละของ
อัตราน้ าท่วมขังที่
ลดลง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  9. โครงการก่อสร้างยกระดับดิน
ลูกรัง หมู่ 7 บ้านหนองไทย 

1.จากนานางสุนีย์ พงษ์ศรี 
ถึงนานางมะลิ ภูเทศ                        
2.ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

284,500 1.ถนนได้มาตรฐาน  2.
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                  
3.ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

1.ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนินการ               
2.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก           
3.ร้อยละที่อุบัติเหตุ
ลดลง 

10. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 7 บ้านหนองไทย 

1.เส้นจากบ้านนายกุล 
ตระการ ถึง ห้วยน้อย                              
2.ระยะทาง กว้าง 4 เมตร 
ยาว1,700 เมตร 

259,000 1.ถนนได้มาตรฐาน  2.
ประชาชนเดินทาง
สะดวก                3.
ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

1.ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนินการ              
2.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก            
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

11.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
พื้นที่การเกษตร หมู่ที 8 บ้าน
ภักดีแผ่นดิน 

1.นานายเสถียน เตมีรัตน์ ถึง 
นานายค าตัน ชมเทียมพร้อม
ฝายซะลอน้ า หมู่ที 8 บ้าน
ภักดีแผ่นดิน  
2.ระยะทาง 5,600 เมตร 

243,000 
 
 

1.ถนนได้มาตรฐาน   
2.ประชาชนเดินทาง
สะดวก                 
3.ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ
 

1.ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนินการ              
2.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก            
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  12.โครงการซ่อมแซมถนนรอบ
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านภักดี
แผ่นดิน 

1.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้าน
ภักดแีผ่นดิน                                   
2.ระยะทาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 5,068 เมตร 

497,000 1.ถนนได้มาตรฐาน   
2.ประชาชนเดินทาง
สะดวก                 
3.ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ

1.ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนินการ              
2.ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก            
3.ร้อยละที่
อุบัติเหตุลดลง 

13.โครงการขอขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า ซอยทุ่งโพธ์ิ หมู่ที่ 3 
บ้านใหม่ศรีจ าปา 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอย
ทุ่งโพธ์ิ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ศรี
จ าปาทอง 

58,551 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้ 

14.อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ า ช่อง
กล่ าล่าง 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

30,000 ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

จ านวนโครงกาาร/
กิจกรรม 

15.อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ า บ้าน
ภักดีแผ่นดิน 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

20,000 ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

จ านวนโครงกาาร/
กิจกรรม 

16.อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าพระปรง สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 
 

50,000 ประชาชนมีน้ าอุป โภค
บริโภคที่สะอาด  และ
เพียงพอต่อความต้องการ 

จ านวนโครงกาาร/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 1.2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

- - - - - 

2.ยุทธศาสตร์
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การ
จัดระเบียบชุมชน     
และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

2.1 แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป 

1.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

15,000 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอ าเภอได้รับการ 
ดูแลรักษาให้พร้อม

ส าหรบัใช้งาน 

จ านวนโครงกาาร/
กิจกรรม 

 2.2แผนงานรักษา
ความสงบ 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตทุางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต ์

จัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อ
ป้องเหตทุางถนนช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์ปีละ 1 ครั้ง 

128,200 1.อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันส าคัญลดลง    
2.ผู้ประสบอบุัติเหตุ
ได้รับการช่วยเหลือ
รวดเร็ว 

1.ร้อยละของ
จ านวนอุบัติเหตุที่
ลดลง           
2.อัตราผู้รอดชีวิต
จากอบุติเหตุ
เพิ่มข้ึน 

  2 .โครงการฝึกอบรม/ทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

จัดโครงการฝกึอบรม/
ทบทวน อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี
ละ 1 ครั้ง 

646,740 กลุ่มสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
เข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ถูกต้อง 

ร้อยละของ
อาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพล
เรือนที่เข้าร่วม 
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3.โครงการณรงค์และฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

"ป้องกันการเกิดไฟป่า 
ในพื้นที่" 

49,700 ประชาชนความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันไฟ
ป่า 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ             
 

 2.3 แผนงาน
การศึกษา 

1.โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองหมากฝ้าย 

สนับสนุนงบประมาณ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

299,680 1.เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน                     
2.เด็กมีสุขภาพแขง็ แรง   
3.เด็กได้รับโภชนา การที่
ด ี

ร้อยละของ
คุณภาพชีวิตเด็ก 

  2โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนภายในต าบล
หนองหมากฝ้าย ( จ านวน 4 
โรงเรียน ) 

สนับสนุนงบประมาณ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

1,705,280 1.เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน                     
2.เด็กมีสุขภาพแข็งแรง  
 3.เด็กได้รับโภชนา 
การที่ด ี

ร้อยละของ
คุณภาพชีวิตเด็ก 

  3.โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองหมากฝ้าย (จ านวน 
1 ศูนย์) 
 

สนับสนุนงบประมาณ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

299,680 1.เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน                     
2.เด็กมีสุขภาพแข็งแรง   
3.เด็กได้รับโภชนาการ
ที่ดี 

ร้อยละของ
คุณภาพชีวิตเด็ก 

  4.โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน สพฐ ภายใน
เขตต าบล หนองหมากฝ้าย 

สนับสนุนงบประมาณ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

1,705,280 1.เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน                     
2.เด็กมีสุขภาพแข็งแรง   

ร้อยละของ
คุณภาพชีวิตเด็ก 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองหมากฝ้าย ประจ าปี 2562    23 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ทั้ง 4 แห่ง 3.เด็กได้รับโภชนา การ
ที่ดี 

  5.โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 2,965 1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
2.เดก็มีพัฒนาการ
ความรู้มากข้ึน  
3.เด็กรู้รักสามัคคี 

1.ร้อยละของ
คุณภาพชีวิตเด็ก 

  6. โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 

จัดปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย ปีละ 
1 ครั้ง 

8,600 ผู้ปกครองได้ทราบกฎ/
ระเบียบของศูนย์พัฒนา
ฯให้กับผู้ปกครองที่
รับทราบรวมถึงทราบถึง
แผนการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ฯ 

1.ร้อยละของ
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วม 

  7.โครงการหนูน้อยรักการอ่าน จัดโครงการ/กิจกรรม ปลีะ 1 
ครั้ง 
 

29,650 ส่งเสริมให้เด็กรกัการ
อ่าน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

  8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
 

จัดโครงการ/กิจกรรม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

120,201 เด็กมีสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรบัใช้งาน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
 
 
 

- ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
ส าหรบัเด็กปฐมวัย  
(๓-๕ ปี) ๔๓๐/ปี/คน 
(ตามรายการเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมฯ)" 

14,640 "นักเรียน ศพด.ได้รับ
การส่งเสรมิการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน อย่างเพียงพอ มี
ทักษะและ
ประสบการณ์ในด้าน
วิชาการที่สูงข้ึน 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ " 

ร้อยละของผูเ้รียน
มีความรู้และ
ทักษะด้าน
วิชาการและ
กิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ส าหรบัเด็กปฐมวัย  
(๓-๕ ปี) ๓๐๐/ปี/คน 
(ตามรายการเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมฯ)" 
 

14,100 นักเรียน ศพด.มี
เครื่องแบบนักเรียน  
ส าหรบัใช้ในการร่วม
กิจกรรมการเรียน อย่าง
เพียงพอ 

ร้อยละของผูเ้รียน
ได้รับการ
สนับสนุนค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 
 

11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย 

- ค่าหนังสือเรียน 
ส าหรบัเด็กปฐมวัย  
(๓-๕ ปี) ๒๐๐/ปี/คน 
(ตามรายการเงินอุดหนุน 
จากกรมสง่เสริมฯ)" 

9,400 นักเรียน ศพด.มีหนังสือ
เรียน ส าหรบัใช้
ประกอบการเรียน 
อย่างเพียงพอ 

ร้อยละของผูเ้รียน
ได้รับการ
สนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ส าหรบัเด็กปฐมวัย 
 (๓-๕ ปี) ๒๐๐/ปี/คน 
(ตามรายการเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมฯ) 
 

9,400 นักเรียน ศพด.มี
อุปกรณ์การเรียน  
ส าหรบัใช้ประกอบการ
เรียน  อย่างเพียงพอ 

ร้อยละของผูเ้รียน
ได้รับการ
สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน 

13.โครงการต่อเติมซ่อมแซม
อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 
5 องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย 

ต่อเติมซ่อมแซมโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
หนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 5 
 

151,000 มีความพร้อมใช้งานและ
สามารถใช้งานได้เป็น
ปกต ิ

"ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับ
ประโยชน"์ 

 2.4 แผนงาน
สาธารณะสุข 

1.โครงการส่งเสริมและรณรงค์
การป้องกันโรคไข้เลือดออก 

จัดโครงการสง่เสริมและ
รณรงค์ป้อง กันไข้เลือดออก 
ปีละ 1 ครั้ง 

118,700 อัตราความเสี่ยงต่อการ
เจ็บป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกของ
ประชาชนลดลง 

1.ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ   
2.ร้อยละของ
อัตราผู้ป่วย
ไข้เลือดออกที่
ลดลง 

  2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการ
ท างานของ อสม. ต าบลหนอง

1.ด าเนินการตามโครงการ ปี
ละ 1 ครั้ง 

669,900 1.อสม.มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
หนา้ที่ 

1.ร้อยละความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2.จ านวนการ
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

หมากฝ้าย ด าเนินโครงการ 
 

  3.โครงการขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี 
 

ด าเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมและรณรงค์ป้อง กัน
โรคพิษสุนัขบ้าและท าหมัน
สุนัข และแมว ปีละ 1 ครั้ง 

134,400 1.อัตราการเกิดของ
สุนัขและแมวลดลง                 
2.ปัญหาสุนัขเร่ร่อน
ลดลง           
3.อัตราผู้ป่วยโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลง 

ร้อยละของอัตรา
การฉีดวัคซีน
ให้กับสุนัขและ
แมวในต าบล 

4.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
 
 

1. ด าเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีละ 
1 ครั้ง 

62,100 "1. ผูสู้งอายุมสีุขภาพที่
ดีข้ึน 
2. ผูสู้งอายุมสีุขภาพจิต
ใจที่ดี" 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.โครงการพระราชด าริด้าน
สาธาณสุข 
 

อุดหนุนงบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

160,000 มีการด าเนินตาม
แนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ร้อยละของ
คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีข้ึน 
 

 2.5 แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์
 

1.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมวันเด็กประจ าปี 
ในวนเสาร์ที่ 2 เดือน
มกราคม ของทุกปี 

134,500 1.ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
การศึกษาและสังคมให้กับ
เด็กและเยาวชน                    
2.เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมที่เหมาะสมต่อวัย 

ร้อยละความพึง
พอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  2.โครงการจัดหารถตู้ รับ-ส่ง 
นักเรียน บ้านไกล เด็กยากจน
และเด็กด้อย โอกาสศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล หนองหมากฝ้าย 

จัดหารถตู้รับ-สง่ นักเรียน 
บ้านไกล เด็กยากจนและเด็ก
ด้อย โอกาส ตามโครงการ 

277,200 1.เด็กยากจนและเด็ก
ด้อยโอกาสมีโอกาสได้เข้า
รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน           2.
เกิดความปลอดภยัต่อเด็ก
และผู้ปกครองในการ
เดินทางไป-กลับระหว่าง
การเรียน            
3.ผู้ปกครองได้มีเวลาใน
การท างานเพื่อเลี้ยงดู

ครอบครัวมากขึ้น 

1.ร้อยละความพึง
พอใจของ

ผู้ปกครองที่เด็กที่
บ้านไกล เด็ก

ยากจนและเด็ก
ด้อย โอกาสที่เข้า

ร่วมโครงการ         
2.ร้อยละของ

จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ 

3.โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

ด าเนินการตามโครงการ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

37,960 "1.สตรีมีบทบาททาง
สังคมมากขึ้น 
2.เกิดความเข้มแข็งใน
ครอบครัว" 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 2.6 แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง 
1.โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

จัดกิจกรรมอย่างน้อยปลีะ 1 
ครั้ง 

21,528 สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถาบันของชาต ิ

1.ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.จ านวนการจัด
กิจกรรม 

  2.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์
ปฏิบัติ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยา

เพื่ออุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดกิจกรรมของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา

70,000 ป้องกัน และลดปัญญา
ยาเสพติดในชุมชน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

เสพติดอ าเภอ วัฒนานคร เสพติดอ าเภอ วัฒนานคร ปีละ 1 
ครั้ง 

  3.อุดหนุนท้องถ่ินจังหวัด
สระแก้วตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
 
 

เพื่ออุดหนุนท้องถ่ินจังหวัด
สระแก้วตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด ปีละ 1 
ครั้ง 
 

50,000 ป้องกัน และลดปัญญา
ยาเสพติด 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

4.โครงการฝึกอบรมชุมชน
เข้มแข็งต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด 

ด าเนินการตามโครงการ ปีละ 
1 ครั้ง 
 

49,970 ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 2.7 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.โครงการล้อมตาข่ายสนาม
กีฬาฟุตซอลและติดตั้งไฟส่อง
สว่างพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบสนาม หมูท่ี่ 3 บ้าน
ใหม่ศรีจ าปา 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนที่มาออกก าลังกาย 

476,000 1.อัตราการเกิดอุบัติตุ
ของประชาชนที่มาออก

ก าลังกายลดลง 
2.ประชาชนใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน ์
3.ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง 
 
 

ร้อยละของอัตรา
การเกิดอุบัตเิหตุ
ของประชาชน
ที่มาออกก าลังกาย
ที่ลดลง 
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จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  2.โครงการหมากฝ้ายฮักกัน ด าเนินการตามโครงการงาน
กีฬาหมากฝ้ายฮักกัน ปีละ 1 

ครั้ง 

299,905 เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง ผู้น าในชุมชน 
และหน่วยงาน ราชการ 

กับ อบต. 

ร้อยละความพึง
พอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  3.โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สงูอายุ
ภายในต าบล หนองหมากฝ้าย 

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 257,550 ประเพณีท้องถ่ินได้รับ
การสืบสาน 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  4.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตาม
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 
23 ตุลาคม 
 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

2,000 ทุกภาคส่วนได้ร าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณ 
ของรัชกาลที่ 5 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

  5.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
คล้าย วันสถาปนาจังหวัด
สระแก้ว สถานศึกษา 
 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

4,500 ศิลปวัฒนธรรมได้รับ
การสนับสนุนให้คงอยู่

ต่อไป 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

  6.อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตาม
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสืบ
สาน วัฒนาธรรมเบี้องบูรพาและ
งานกาชาด ประจ าจังหวัด
สระแก้ว 
 

สนับสนุนงบประมาณจงัหวัด
สระแก้วตามโครงการฯ ปีละ 

1 ครั้ง 

30,000 ศิลปะวัฒนธรรมได้
สนับสนุนให้คงอยู่ต่อไป 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  7.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตาม
โครงการจัดกิจกรรมงานวัน
สงกรานต์ และวันกตัญญูอ าเภอ
วัฒนานคร 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

18,000 ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณี

สงกรานต ์

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

  8.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตาม
โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

5000 ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตรย ์
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

  9.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตาม
โครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช
บรมนาถบพิตร 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

5,000 ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตรย ์

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

  10.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดงานสมโภชวัน
ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

30,000 ทุกภาคส่วนมีโอกาสได้
ร าลึก ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จ พระ
นเรศวรมหาราช 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

  11.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดกิจกรรมวันที่
ระลึก มหาเจษฎาบดินทร์พระนั่ง
เกล้า เจ้าอยู่หัว 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

2,000 ประชาชน ทุกภาคส่วน
ได้ร่วมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ มหาเจษฎา
บดินทร์พระนั่ง เกล้า

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

เจ้าอยู่หัว 
  12.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร

ตามโครงการวันพระบาทสมเดจ็ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

2,500 ประชาชน ทุกภาคส่วน
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอด ฟ้าจุฬาโลก
มหาราช 
 

จ านวนโครงกาาร/
กิจกรรม 

  13.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
ร าลึกวันคล้าย สวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

4,000 ประชาชน ทุกภาคส่วน
ได้ร่วมกิจกรรมวันร าลึก
วัน คล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระ นเรศวร
มหาราช 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

14.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แม่แห่งชาต ิ

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

5,000 ประชาชน ทุกภาคส่วน
ได้แสดงความ 
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหา กษัตรย ์
 
 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

15.อุดหนุนอ าเภอวัฒนานคร
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 
1 ครั้ง 

10,000 ประชาชน ทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมแสดงความ
จง รักภักดีต่อสถาบัน
พระ มหากษัตริย์ 
 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

16.โครงการวันแม่แห่งชาติ จัดโครงการ/กิจกรรม ปลีะ 1 
ครั้ง 

17,600 เด็กได้แสดงความรัก
และร าลึกถึงบุญคุณ
ของมารดา 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

17โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านคลอง
คันโท 

ก่อสร้างลานกีฬาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านคลองคัน
โท 

154,000 "ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ด้วย
การเล่นกีฬา และออก
ก าลังกายมากข้ึน มี
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด 
และมีสุขภาพสมบรูณ์
และแข็งแรง" 
 

"1. ร้อยละของ
การก่อสร้างลาน
กีฬา 
2. ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้บริการ ร้อย
ละ 60" 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

18.โครงการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ย์บอลคัพ 

จัดโครงการ/กิจกรรม ปลีะ 1 
ครั้ง 

48,050 เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายที่เข็ง
แรง 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

19.โครงการหมากฝ้ายคัพ 
แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยา
เสพติดต าบลหนองหมากฝ้าย 

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 150,000 "1.ยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ รักการ
ออกก าลังกาย เกิด
ความสามัคคีในกลุ่ม
เยาวชน 
และไม่เสพยาเสพติด" 
 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

20.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
และประเพณีถวายเทียนพรรษา 

จัดโครงการ/กิจกรรม ปลีะ 1 
ครั้ง 

39,025 วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถ่ินได้รับการสบื
สาน 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

21.โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

จัดโครงการ/กิจกรรมปีละ 1 
ครั้ง 

66,525 อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยให้คงอยู่
ตลอดไป 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 2.8 แผนงานงบกลาง 1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้น า 18,000 ผู้ป่วยเอดส์มสีภาพชีวิต ร้อยละคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ผู้ติดเช้ือเอดส ์ ครอบครัว และช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดเช้ือเอดส์ในต าบล
หนองหมากฝ้าย 

และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ชีวิตของประชาชน 

  2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้น า
ครอบครัว และช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในต าบล 

5,801,900 ผู้สูงอายมุีสภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

  3.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้น า
ครอบครัว และช่วยเหลือผู้
พิการในต าบลหนองหมาก
ฝ้าย 

2,275,200 ผู้พิการมสีภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

3.ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 
 
 

- - - - - 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 3.2 แผนงาน
การเกษตร 
 

1.โครงการร่วมใจภักดิ์รักพื้นทีส่ี
เขียว 

1.ด าเนินการตามโครงการ
ร่วมใจภักดิ์รักพื้นทีส่ีเขียว ปี
ละ 1ครั้ง 
 

29,440 
 

1.ลดภาวะโลกร้อน 1.ร้อยละความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.ร้อยละของ
จ านวนการ
ด าเนินการ 
 
 
 

 2.โครงการ 1 อปท 1 ถนนใส่
ใจสิ่งแวดลอ้ม 

ถนนที่อยู่ในพื้นที่ อปท. ปรับ
ภูมิทัศน์สองข้างทาง ตัดหญ้า 
ตัดแต่งกิ่งไม้ ระยะทาง 500 
เมตร 

43,694 มีพื้นที่สเีขียว ลดขยะ
มูลฝอย และลดปญัหา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
เศรษฐกจิ และ
การเกษตร 

4.1 แผนงาน
การเกษตร 

1.โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพฒันา

ชุมชน 

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 50,000 1.ประชาชนในชุมชน
น าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ 

2.โครงการอบรมด้านการเกษตร 
น้อมน าหลักเศรษฐกจิพอเพียงสู่
ชุมชน 

จัดกิจกรรม อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

42,600 ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้ เกิดประโยชน์เกิด
อาชีพ และช่องทางใน

1.ร้อยละความพึง
พอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ              
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

การ ประกอบอาชีพและ
ช่อง ทางในการ
ประกอบอาชีพ ที่ 
สอดคล้องกับสภาพ 

 

2.จ านวน
โครงการ/กิจกรรม 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ  

 5.1 แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป   

1.โครงการอ าเภอเลื่อนทีร่่วมกับ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 

ด าเนินโครงการตามโครงการ 
ปีละ 1 ครั้ง ตามหนังสือ
ก าหนดการของอ าเภอวัฒนา 

19,650 1.ประชาชนได้รับ
บริการที่ด ี
2.ทุกหน่วยงานได้
รับทราบปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่และ
ให้ความช่วยเหลือที่ตรง
ตามความต้องการของ
ประชาชน 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

  2.โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน คณะผู้บริหาร
องค์การคบริหารส่วน ต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน
ต าบล พนักงาน ลูกจ้าง และ 
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองหมากฝ้าย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนกังาน พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

415,900 คณะผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง มีความรู้และ
พัฒนาศักยภาพเพิ่มข้ึน 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  3.โครงการจัดท าเวทีประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

1.จัดเวทีประชาคมระดับ
ต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสี่
ปี              
 2.จัดเวทีประชาคมระดับ
ต าบลเพื่อทบทวนหรือ
เพิ่มเติมแผนพฒันาสี่ป ี

32,575 โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ปเีป็น
โครงการที่มาจากการ
กลั่นกรองที่มีคุณภาพ 
และตรงกับความ
ต้องการของชุมชนและ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.โครงการเลือกตั้งนายก
องค์การบรหิารส่วนต าบล และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล กรณีหมดวาระ หรือ
เลือกตั้งซ่อม 
 

ด าเนินการเลือกตั้งตาม
ระเบียบฯ 

24,300 การเลือกตั้งเป็นไปตาม
ระเบียบเรียบร้อย 
 
 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

5.โครงการอบรมและศึกษาดู
งานพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 
 
 

ผู้บรหิาร พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้างในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย  ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

182,275 ผู้บรหิาร พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงาน
จ้างในองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย  ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 
 
 

5.2 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1.โครงการปรบัปรงุซ่อมแซม
พร้อมทาสรีั้วและอาคาร
ส านักงานที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย 

ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมทาสี
รั้วและอาคารส านักงานที่ท า
การองค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย 

39,000 สถานที่ราชการได้รับ
การซ่อมแซมปรับปรุง
ให้มีสภาพที่พร้อม
ส าหรบัการให้บริการ
ประชาชน 

1.ร้อยละของการ
ด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
2.ร้อยละของ
ความพึ่งพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

2.โครงการต่อเติมกันสาดและ
ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ชุมชน ITC 
หนองหมากฝ้าย หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองหมากฝ้าย 

ต่อเติมกันสาดและซ่อมแซม
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ITC หนอง
หมากฝ้าย 

334,000 ร้อยละของการ
ด าเนินการ 

สามารถใช้งานได้
ปกติและอ านวย
ความสะดวก
ประชาชน 

3.โครงการปรบัปรงุซ่อมแซม
ป้าย หน้าที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย 

ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย 
หน้าที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 

60,000 ป้ายหน้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลมี
สภาพที่ดี ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ หรือ
ผ่านไปมามองเห็นได้
ชัดเจน 

ป้ายหน้าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
มีสภาพที่ด ี
 
 

 5.3แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1.โครงการก่อสร้างพร้อมจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านคลองคันโท 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตาม
สาย พร้อมขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 บ้านคลองคันโท 
 

23,5000 ประชาชนได้รับข่าวสาร
ของทางราชการได้มาก
ข้ึน 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลท่ีได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  2.โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวใหม่ หมู่ที 7 บ้านหนองไทย 

หอกระจายข่าวใหม่ หมู่ที 7 
บ้านหนองไทย 

117,000 ประชาชนได้รับข่าวสาร
ของทางราชการได้มาก
ข้ึน 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการ 

  3.โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 
6 บ้านหนองหมากฝ้าย 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
ภายในหมู่บ้าน 

130,200 ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

1.ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข่าวสารเพิ่มข้ึน 

  4.โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4 บ้านท่าช้าง 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตาม
สาย พร้อมขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 บ้านท่าช้าง 

165,000 ประชาชนได้รับข่าวสาร
ของทางราชการได้มาก
ข้ึน 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการ 

  5. โครงการปรับปรุงเครื่องขยาย
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 
8 บ้านภักดีแผ่นดิน 

จัดซื้อฮอร์น 4 ใส้ จ านวน 4 
ตัว เพื่อติดตั้งกับเครื่องขยาย
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน 

19,000 ประชาชนได้รับข่าวสาร
ของทางราชการได้มาก
ข้ึน 

1.ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข่าวสารทาง
ราชการ 

 5.4 แผนงานงบ
กลาง 

1.โครงการสบทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน 

ส่งเงินสมทบปีละ 1 ครั้ง 175,410 ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
ได้รับบ าเหนจ็บ านาญ
ตามสิทธิ 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

รวม  87 โครงการ  14,785,104   
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  3.1 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กันยายน 2562 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนนุ 
ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. บริการชุมชนและ
สังคม 
 

1. เคหะและชุมชน 
2.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

อบต.หนองหมากฝ้าย 16 3,648,351 

การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

1. บริหารทั่วไป  
2. บริการชุมชนและ
สังคม 
3. การด าเนินงานอ่ืน 
 

1. บริหารงานทั่วไป 
2. การรักษาความสงบภายใน 
3. การศึกษา 
4. สาธารณสุข 
5. สังคมสงเคราะห์ 
6. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
7. การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
8. งบกลาง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

อบต.หนองหมากฝ้าย 532 16,717,529 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 
2. การเศรษฐกิจ 

1. เคหะและชุมชน 
2. การเกษตร 
 

ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

อบต.หนองหมากฝ้าย 2 73,134 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

1. การเศรษฐกิจ 1. การเกษตร 
 

ส านักปลัด อบต.หนองหมากฝ้าย 2 92,600 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชนและ

1. บริหารงานทั่วไป 
2. เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 

อบต.หนองหมากฝ้าย 14 1,949,314 
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สังคม 
3. การด าเนินงานอ่ืน 
 
 

3. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
4. งบกลาง 

กองช่าง 

 
หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

----------------- 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน...ครั้งที่ 1/2562  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

20 18 
 
 

90 

2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 19 95 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 57 95 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 9 90 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัด 
(10) 9 90 

     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 100 
     3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4 80 
     3.5 กลยุทธ์  (5) 5 100 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 100 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 5 100 
     3.8 แผนงาน (5) 5 100 
     3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 100 

รวมคะแนน 100 94 94 
 

 
  1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนใน 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ก าหนดยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
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  1.2 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
   
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ท่ีได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมูบ่้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะลกัษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหลง่น้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 
2 

 
66.67 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 
 

100 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสงัคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 100 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 100 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การทอ่งเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

2 100 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนบัถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2) 
 

2 100 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

2 100 

(8) การส ารวจและจัดเกบ็ข้อมลูเพือ่การ
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(2) 2 100 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย   หน้า 44 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ท่ีได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รปูแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า                 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบั
ประโยชน์ ร่วมแกป้ัญหา ปรกึษาหารอื 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแกป้ัญหาส าหรบัการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(3) 2 66.66 

รวม 20 18  

  
 
  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
(1) การวิเคราะหท์ี่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
5 

 
100 

(2) การวิเคราะหก์ารใช้ผงัเมอืงรวมหรือผงั
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่1เกิดข้ึนต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

(3) 2 66.66 

 (3) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(3) 3 100 
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(4) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมลูด้าน
รายได้ครัวเรือน การสง่เสรมิอาชีพ กลุม่
อาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพฒันาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3 100 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้ม พื้นทีส่ีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มผีลตอ่
สิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(3) 3 100 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง            
)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 100 

รวม 20 19  
 
  1.4 ยุทธศาสตร ์
 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ท่ีได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ิน 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้อ งกั บสภาพสั งคม เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุท ธศาส ตร์ ช าติ  20  ปี  แผ นพัฒ นา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

 
9 
 
 

 
90 

3.2 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น เ ข ต
จังหวัด 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จั งหวัด และเ ช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10) 9 90 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ท่ีได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุ ท ธศาส ตร์ พั ฒ นาภาค  แผ นพัฒ น า
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น  น โ ย บ า ย /
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ               แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

10 100 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เปน็ลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  

(5) 
 
 

4 80 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 
 
 

5 100 

3.6 เป้าประสงค์
ข อ ง แ ต่ ล ะ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

(5) 5 100 

3.7 จุดยืนทาง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5) 5 100 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด                       ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้อง ถ่ินในแผนพัฒนาท้อง ถ่ินโดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

5 100 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย   หน้า 47 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ท่ีได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 
3 . 9  ค ว า ม
เ ช่ื อ ม โ ย ง ข อ ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ น
ภาพรวม 
 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุท ธศาส ตร์ ช าติ  20  ปี  แผ นพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5) 5 100 

  60 57 95 
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ทั้งนี้การก าหนดยุทธศาสตร์ 
โครงการพัฒนาและแผนงานด าเนินการต่างๆจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยการบูรณา
การร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องมีทั้งการประสานและความสอดคล้องร่วมกันทั้ง ชุมชน หมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตามศักยภาพและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานตามล าดับ ทั้งนี้การ
ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงและนโยบายของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงจึงต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน...ครั้งที่ 1/2562 เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 50 83.3 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4 80 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ (5) 4 80 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน

น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
(5) 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  

(5) 5 100 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

(5) 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  (5) 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ  

(5) 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

(5) 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลกั
วิธีการงบประมาณ  

(5) 3 60 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกบั
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั 

(5) 4 80 

 5 .12  ผ ล ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ได้ รั บ  ส อด คล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์  

(5) 5 100 

รวมคะแนน 100 85 85 
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  1) พบว่าประเด็น 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5.5 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5.7 โครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนสูงสุด 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็น
โครงการพัฒนา  
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 . ก า ร ส รุ ป
สถ าน กา รณ์ ก า ร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ วิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Deman ( Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ,  ด้ า น สั ง ค ม ,                                
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

9 90 

รวมคะแนน 10 9 90 

   
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

8 80 

รวมคะแนน 10 8 80 

 
  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 .  ก า ร
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรง

10 9 90 
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ในเชิงคุณภาพ ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิท ธิ ผล  (Effectiveness)  ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

รวมคะแนน 10 9 90 
 
  2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ  

10 9 90 
 

รวมคะแนน 10 9 90 
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  2.6 โครงการพัฒนา 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัด เจน
ของชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็น โค รงการที่ มี วั ตถุปร ะสงค์ สนองต่อ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 
5 

 
100 

5 . 2  ก า ห น ด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
โครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 100 

5 . 3  เ ป้ า ห ม า ย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวน
เท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 100 

5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 20 
ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน 

(5) 5 100 

5 . 5  เ ป้ า ห ม า ย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

(5) 5 100 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้
มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิ งนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โคร งการที่ เ ติ ม เ ต็ มด้ วย วิทยาการ  ความคิ ด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 
 

(5) 3 60 

5 . 7  โ ค ร ง ก า ร
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน 

(5) 
 
 
 

5 100 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพี ยงที่ ป ระชาชนด า เ นินการเองหรื อร่ วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว              ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 5 100 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 

(5) 4 80 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 (Effectiveness)                   (4) ความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 . 1 0  มี ก า ร
ประมาณการราคา
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่ อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์                

(5) 3 60 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้ วัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)         ที่  สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) 
ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4 80 

5.12 ผลที่ คาดว่า
จะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่ งที่ต้องการด าเ นินงานอย่างชัด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 100 

รวมคะแนน 60 54 90 

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  ทั้งนี้การก าหนด โครงการพัฒนาและแผนงานด าเนินการต่างๆจะให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีทั้งการประสานและความ  
สอดคล้องร่วมกันทั้ง ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตามศักยภาพและหน้าที่ของแต่ละ 
หน่วยงานตามล าดับ ทั้งนี้การครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ  
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงและ 
นโยบายของผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสงจึงต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
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6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2562 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   1) ปริมาณ(Quantity) โครงการที่ด าเนินการในปี 2562 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565 ) โครงการที่จะด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
จ านวน 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.38 ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565 ) ห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖1 จ านวน 176 โครงการ  
  6.2 คุณภาพ (Quality)  
    2) คุณภาพ (Quality) ของโครงการที่ด าเนินการในปี 2562 แยกประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการ
แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผลความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงาน อยู่ ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 78.88 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผลความพึง พอใจต่อผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 75.86  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินการได้ตาม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูล ฝอย การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงานและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน อยู่ใน ระดับ 
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 80.46  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพฒันาด้านการส่งเสริมการเกษตร สามารถด าเนินการได้ตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ในการสง่เสรมิการเกษตร การสนบัสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมทางการเกษตร เช่นโครงการปลูกกล้วย 
โครงการปลูกมะนาว เป็นต้น ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง การส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิต และจ าหน่ายสินค้าชุมชน โดยมีผลความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงาน อยู่ในระดบั พอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 64.83  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหา  
การจัดให้มีช่องทางส าหรับรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย โดยมีผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ พอใจ คิด
เป็นร้อยละ 75.22  
  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   งบประมาณที่เบิกจ่ายในการด าเนินโครงการ จ านวน 14,785,104 บาท คิดเป็นร้อยละ 
72.10 ของงบประมาณ ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 (20,504,440)  
  6.4 เวลา (Time)  
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    สามารถด าเนินการโครงการต่างๆ ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  6.4 การได้รับประโยชน์ 
    ประชาชนได้ประโยชน์ ทุกด้านที่ได้ด าเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการกอ่สร้างต่างๆ  การ
แก้ไข ปัญหาความเดือดรอ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆด้านได ้
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    1.1.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 
    1.1.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ในระดับโครงการ) 

•    ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ได้แก่ 

    (1)  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

โครงการทีป่ระสบความส าเร็จจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและความร่วมมือจาก
ประชาชน การทีจ่ะท าให้ประชาชนสนใจและร่วมมือได ้ประชาชนจะต้องมสี่วนร่วมในการก าหนดและด าเนิน
โครงการ เพื่อให้ได้โครงการทีป่ระชาชนต้องการและพึงพอใจมากทีสุ่ด ดังนั้นก่อนที่จะเริม่โครงการใดใด
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะต้องสอบถามและรับฟงัความคิดเห็นหรือความต้องการของ
ประชาชน เช่น โครงการเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นต้น 

    (2)  การร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน 

ในการด าเนินโครงการที่ใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ หรือให้ประชาชน
จัดท าโครงการเพื่อของบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในระยะเริ่มแรกประชาชนอาจจะยัง
ไม่มีความรู้ความสามารถในการน าเสนอโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้
เป็นผู้รบัผิดชอบในการเป็นพีเ่ลี้ยงเพือ่ให้ความรู้แกป่ระชาชนในการเขียนโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบของ



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย   หน้า 57 
 

ทางราชการ นอกจากนั้นยงัต้องท าหน้าทีป่ระสานงาน เสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
โครงการให้แกป่ระชาชน เช่น การติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชน และการสนับสนุนให้ชุมชนหันมา
ช่วยเหลือและร่วมมือกันมากขึ้น เป็นต้น 

 

 

    (3)  การแปลงวิสัยทัศน ์นโยบาย และยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหนว่ยงานเพื่อน ามาสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็น โดยการจัดท าและด าเนินโครงการใหเ้ป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน และการให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชนอย่างมคุีณภาพ ทั้งนี้ในการด าเนินโครงการใดใดจะต้อง
ค านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน ์นโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีก่ าหนดไว้ ซึ่ง
จะต้องสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียว ดังนั้น การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบายของผูบ้รหิารให้แก่
บุคลากรผู้ด าเนินงานเป็นปจัจัยส าคัญที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จประการหนึ่ง 

    (4)  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการด าเนินโครงการจะตอ้งมกีารติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดการพฒันาและปรับปรงุการ
ท างาน และเกิดการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง นอกจากนั้นยงัท าให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับทราบถึงปญัหา อุปสรรคของการ
ด าเนินโครงการ และสามารถประเมินได้ว่าโครงการที่จัดท าข้ึนประสบความส าเรจ็มากนอ้ย
เพียงใด นอกจากนั้นแล้ว ควรมีการประเมินผลถึงความคุ้มคา่ของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการกจ็ะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

    (5)  ความเพียงพอของงบประมาณ 

งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินโครงการ ซึ่งการด าเนินให้ส าเรจ็จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนั้นจะต้องค านึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยต้องพิจารณาถึงผลประโยชนท์ี่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการทั้งทางด้าน
เศรษฐกจิ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีข้ึน หากเป็นโครงการที่มผีลให้ประชาชนมีความสุข
เพิ่มข้ึน โดยไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็ตาม ก็ถือว่าโครงการมีความคุ้มค่าเช่นกัน 

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

o องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพฒันาท้องถ่ินอย่าง
เป็นระบบ 

o มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ใหก้ันภายในระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

o มีกลไกในการสง่เสรมิการท างานร่วมกันทีเ่ป็นระบบ 
o ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสงู 
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o บคุลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 
o การบริหารงานมกีารรับฟงัความคิดเห็นจากภายนอก และมคีวามคล่องตัว 
o มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยทุธศาสตร์ ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
o เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรเิริม่กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
o มีการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
o มีความเพียงพอของงบประมาณ 

 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  มิติของตัวช้ีวัดผลผลิต  
1) ใครได้รับประโยชน์ (Target) (ตรงกลุ่มเป้าหมาย / ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย) ผู้ได้รับประโยชน์ ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ได้จัดให้มีการประชาคม  ในระดับหมู่บ้านและ
ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 2) ปริมาณที่ได้รับ (มากหรือน้อยกว่าที่ตั้งไว้) ปริมาณผลผลิตที่ได้รับตรงตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้โครงการประเภท
การจัดการอบรมต่างๆ จ านวนผู้เข้ารับการอบรมตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 3) คุณภาพที่ได้รับ (พอใจหรือไม่พอใจ) จากการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายในภาพรวม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 พอใจ 
 

 


