คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้ อ 29 ได้ ก ำหนดให้ มี ก ำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เป็นผู้ดำเนิ นกำรติดตำมและประเมิน ผลแผนพั ฒนำ ซึ่ง คณะกรรมกำรจะต้องดำเนิน กำรกำหนดแนวทำง
วิธีกำรในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริห ำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒ นำ
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
ดังนั้ น เพื่ อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพั ฒ นำขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ำว คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองบัว จึงได้ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2564) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
อย่ ำ งน้ อ ยปี ละหนึ่ งครั้ งและให้ แ ล้ว เสร็จ ภำยในเดื อ นธั น วำคมของทุ ก ปี เสร็จ แล้ ว รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวทรำบ และ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวรำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวและคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมกำรหวังว่ำรำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้จะสำมำรถเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำร
พัฒนำและแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชำชนในท้องถิ่น
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บทสรุปของผู้บริหาร
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้ อ 29 ได้ ก ำหนดให้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลพัฒนำมีหน้ำที่
ดำเนิ น กำรติด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ง คณะกรรมกำรจะต้ อ ง
ดำเนินกำรกำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน สิบ
ห้ำวัน นับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ถือว่ำเป็นกระบวนกำรสำคัญต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นเพรำะ
ระบบกำรติดตำมและประเมิน ผล เป็นเครื่องเบ่งชี้ว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมำรถนำไปใช้ให้เกิดกำรพัฒนำที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ผลจำกกำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยหรือไม่ และทำให้ทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่ำว
ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำต่อไป
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง 4 ด้ำน ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
1. โครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณให้ดำเนินกำรแล้ว ไม่ควรมีกำรโอนงบประมำณเพิ่มใน
ภำยหลัง เพรำะสะท้อนให้เห็นถึงควำมล้มเหลวในกำรบริหำรงบประมำณทีผิดพลำดอันเนื่องมำจำกขำดกำร
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงรอบด้ำน ควรมีกำรตั้งงบประมำณให้สอดคล้องกับกำรเบิกจ่ำยจริง
2. โครงกำร/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมำณในข้อบัญญัติแล้วควรเร่งดำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้
เสร็จสิ้นภำยในปีงบประมำณนั้นๆ
3. โครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมำณควรมีกำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดงำนที่แตกต่ำงไปจำกเดิมบ้ำง โดยเน้นประโยชน์ของประชำชน/ชุมชน เป็นสำคัญ
4. ทุกแผนงำน/โครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำควรคำนึงถุงควำมเป็นไปได้ ในเรื่องของควำม
พร้อมด้ำนพื้นที่ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมและสถำนกำรณ์เงิน กำรคลังของ
ท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอก
5. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ให้มำกขึ้น ทั้งก่อนกำรดำเนินโครงกำร ระหว่ำงดำเนินโครงกำร และเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร โดยหำแนวทำง วิธีกำร
ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในทุกขั้นตอนของกำรดำเนินโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองบัว รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้รับรู้ ตรวจสอบกำรดำเนินโครงกำรให้มำกขึ้น
6. ควรมีกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวและมีฐำนข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพื่อสำมำรถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทำงกำร
กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและสำมำรถแกไขปัญหำเป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว
7. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร กำรดำเนินโครงกำรให้ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ที่สำมำรถเข้ำถึงประชำชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุด
8. ควรมีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนดำเนินกำรโครงกำรพัฒนำให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนอย่ำงทั่วถึง

ส่วนที่ 1บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
กำรติดตำม (Monitoring) และ กำรประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนกำรที่แตกต่ำงกันมีจุดหมำยไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนกำรทั้งสองมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักกำรติดตำมและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มำประสำนใช้ด้วยกันอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้ ผู้บริหำรท้องถิ่น ข้ำรำชกำรพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว พนักงำนจ้ำง สมำชิกสภำท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ำมี) สำมำรถกำกับดูแล ทบทวน และ
พัฒนำงำน พัฒนำท้องถิ่นตำมแผนงำน โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรติ ดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว จึงเป็นกำรติดตำมผลที่ให้ควำมสำคัญ ดังนี้
1. ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ อบต.หนองบัวหรือ
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ดำเนินกำรหรือไม่ได้ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมำณ
ในกำรดำเนินงำน
2. ผลกำรใช้ ปัจ จัยหรือทรัพ ยำกรต่ำง ๆ ในกำรพั ฒ นำอบต.หนองบั ว ตรวจสอบดูว่ำแผนงำน
โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำได้รับปัจจัยหรือทรัพยำกรทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่ำงไร
3. ผลกำรดำเนินงำน ตรวจสอบดูว่ำได้ผลตรงตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญ หำ
อุปสรรคอะไรบ้ำง ทั้งในด้ำนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรดำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น และขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
4. ควำมส ำคั ญ ของกำรติ ด ตำมและประเมิ น แผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ส ำคั ญ ในกำรทดสอบผลกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทรำบและก ำหนดทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำได้ อ ย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรมและเกิ ด ควำมชั ด เจนที่ จ ะท ำให้ ท รำบถึ ง จุ ด แข็ ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญ หำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำ
ท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2564) โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจเกิดจำกผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัด หัวหน้ำสำนัก ผู้อำนวยกำรกอง บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว สภำพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิดควำมสอดคล้องกับสภำพพื้น ทีแ่ วดล้อมในสังคม
ภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนตำบลหนองบัว
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในกำรไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินกำรและจะต้องมีควำมสุขุมรอบคอบ
ในกำรดำเนินกำรขยำยโครงกำร งำนต่ำง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหำและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกำสที่จะดำเนินกำรและตั้งมั่นอย่ำงสุขุมรอบคอบพยำยำม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหำและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหำลงให้ได้ ดำเนินกำรปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เ สียในอบต.หนองบัวให้
เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินกำรขยำยแผน โครงกำร งำนต่ำง ๆ พร้อมกำรปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินกำร สิ่งเหล่ำนี้

จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำรติดตำมและประเมินผลซึ่ง ส่ง ผลให้เกิด
กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำมเป้ำหมำยประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่ำงดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วว่ำสิ่งใดควร
ดำเนินกำรต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงดำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อกำร

1
พัฒนำท้องถิ่นนั้นว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและประเมินผลแผนงำน โครงกำร
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภำรกิจตำมอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ สภำพผล
กำรดำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สำหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของกำรดำเนิน งำน โครงกำร
กำรยกเลิกโครงกำรที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
4. เพื่อทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
5. เพื่ อ สร้ ำ งควำมรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น ปลั ด /รองปลั ด /ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ ส ำนั ก/
ผู้อำนวยกำรกองทุกระดับองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลหนองบัว ที่จะต้องผลักดันให้กำรดำเนินกำรตำมแผนงำน
โครงกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชำชนในตำบลหนองบัวหรือสังคมส่วนรวมมำกที่สุด
6. เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละควำมสำเร็จของปฏิบัติง ำนตำม
แผนงำน/โครงกำรของสำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 กำหนดว่ำ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำ
ท้องถิ่น มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ(2) ดำเนินกำร
ติดตำมและประเมิ นผลแผนพั ฒ นำ (3)รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่ง ได้จำกกำรติ ดตำมและประเมิ นผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
หรือคณะทำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร

1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นำยบุญหนำ โพธิ์สะรำแสง สมำชิกสภำอบต.หนองบัว
นำยละคร ศิรินำมมนตรี
สมำชิกสภำอบต.หนองบัว
นำยธนพล สุวรรณสม
สมำชิกสภำอบต.หนองบัว
นำยไพศำล พลช่วย
ผู้แทนประชำคมทองถิ่น
นำยอุทัย แสนจ่ำไกล
ผู้แทนประชำคมท้องถิ่น
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคุยเชือก ผู้แทนภำครำชกำร
ผู้อำนำยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนโนนเมืองน้อย ผู้แทนภำครำชกำร
นำยบัวลอย คำสีโห
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นำยหนูดี ไชยทุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นำยชยพล ยศพล
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
นำงสำวจริญญำ ครูพิพรม
หัวหน้ำสำนักปลัด

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร/กรรมกำร

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ต้องดำเนินกำร
ให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น สี่ปี
โดยกำรกำหนดกรอบ แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำให้เหมำะสมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
2. ดำเนินกำรติดตำมและประเมินพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีตำมกรอบแนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำที่
กำหนด โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำ
3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อดำเนินกำรต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ได้กำหนดกำรแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นกำรกำหนดแนวทำงและวิธีกำรสำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวดังนี้
2.1 กำรกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล กำรติดตำมยุทธศำสตร์
และโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของโครงกำรที่จะติดตำมว่ำมี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีกำรกำหนดกำรติดตำมและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จำกกำรกำหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ำกำหนดไว้แล้วมีควำมชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลกำรติดตำม เป็นต้น จำกนั้นศึกษำว่ำ
ผู้ใช้ผลกำรนำผลไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องกำรคืออะไร ต้องกำรให้รำยงำนผลอย่ำงไร มี
ข้อเสนอแนะในกำรติดตำมผลอย่ำงไร ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวอำจใช้วิธีสัมภำษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มำ
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำม
2.2 วำงแผนติดตำมและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำมงำนจำก ข้อ
2.1 มำวิเครำะห์ แล้วเขียนรำยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์กำรติดตำมแหล่งข้อมูล

เวลำที่เก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม กำหนดกำรทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์แ ละ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญ ที่ต้องกำรในชั้น นี้ คือ ข้อมูลจำกแหล่ง ต่ำงๆ ดังนั้น แม้จะวำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภำพเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำในเชิงปริมำณได้น้อยก็ต้องติดตำมเพิ่มจนกว่ำจะได้ครบ
ขั้นต่ำตำมที่กำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงกำรตำมตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอำจใช้วิธีกำรทำงสถิติพื้ นฐำน เช่น กำรแจงนั บ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน จำนวน เป็นต้น หรืออำจใช้กำรวิเครำะห์แบบ Matrix กำรพรรณนำเปรียบเทียบกำรเขียนFlow
Chart กำรแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออำจใช้หลำยๆวิธีประกอบกันตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
2.5 รำยงำนตำมแบบแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยรำยงำนตำมแบบ
ที่กำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นทั้งนี้ กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนงำนโครงกำรหนึ่งๆ อำจมีหลำยลักษณะก็
ได้ตำมควำมเหมำะสมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวในกำรรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรอำจเขียนเป็น
รำยงำนเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ควำมเป็นมำของโครงกำรที่จะติดตำมโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำมซึ่งจะปรำกฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3
2.6รำยงำนผลคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำก
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของอบต.หนองบัว ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว เพื่อให้
นำยกองค์ กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบั ว เสนอต่อ สภำอบต.หนองบัว และคณะกรรมกำรพัฒ นำท้อ งถิ่ น ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของ
ทุกปี
2.7 กำรวินิจฉัยสั่งกำรกำรนำเสนอเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ ดีหลังจำก
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวหรือ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนำจในสำนัก กอง ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้รับรำยงำนสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งกำร เพื่อแก้ไขปัญหำที่ได้จำกรำยงำนสรุป
ซึ่งอำจกระทำโดยตรงหรือเสนอรำยงำนตำมสำยบังคับบัญ ชำก็ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหนองบัว
3. การรายงานผล
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
มีอำนำจหน้ำที่ในกำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพั ฒนำต่อนำยก
อบต.หนองบัวเพื่อให้นำยกอบต.หนองบัวเสนอต่อสภำอบต.หนองบัวและคณะกรรมกำรพัฒนำของอบต.หนองบัว
โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทรำบ/เสนอควำมเห็น
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

รำยงำนผล

นำยกอบต.
หนองบัว

เสนอ

เมษำยน/ตุลำคม

นำยกอบต.
หนองบัว

ป ร ะก ำศ ผ ล ก ำร ติ ดต ำม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น ำ ใ ห้
ประชำชนในตำบลหนองบัวทรำบ
ในที่ เปิ ด เผยภำยในสิ บ ห้ ำวัน นั บ
แ ต่ วั น ร ำย ง ำน ผ ล แ ล ะ เส น อ
ควำมเห็ น ดั ง กล่ ำ วและต้ อ งปิ ด
ประกำศไว้เป็น ระยะเวลำไม่น้อ ย
กว่ำสำมสิบวัน

เสนอ

คณะกรรมกำร
พัฒนำของ
อบต.หนองบัว

สภำอบต.หนอง
บัว

เสนอ

เสนอ

นำยกอบต.
หนองบัว

ตั้งข้อสังเกต/รับทรำบ/เสนอควำมเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่ อ งมื อ กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น (Monitoring and evaluation tools for local
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำรที่ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำอบต.หนองบัวใช้ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำมผลรวมทั้งโดยกำรพิจำรณำเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้คิดสร้ำงไว้เพื่อใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
เช่น แบบสอบถำมวัดทัศนคติมำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิธีกำร เป็นต้น และหรือโดยกำรสร้ำงเครื่องกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒ นำท้องถิ่น ได้แก่แบบสอบถำม (Questionnaires) แบบสัม ภำษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตกำรณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอำศัยสภำพพื้นที่ทั่วไป อำนำจหน้ำที่ ภำรกิจของอบต.หนองบัว
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มำตรฐำน แบบต่ำง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือกำรนำไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงหรือ
ภำคสนำม ดำเนินกำรสำรวจและเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นของอบต.หนองบัว กำหนดกรอบและ
แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้
1.1 กำหนดกรอบเวลำ (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลำ ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้องถิ่นของอบต.หนองบัว
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
2) สรุ ป ผลกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลเดื อ นตุ ล ำคม 2561-กั น ยำยน 2562 และสรุ ป
ภำพรวม
3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่ อนำยก
อบต.หนองบัว อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี เพื่อให้นำยกอบต.หนองบัวเสนอสภำอบต.
หนองบัวเพื่อรับทรำบต่อไป
1.2 ควำมสอดคล้อง (Relevance) เป็น ควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของอบต.หนองบัว
1.3 ควำมเพี ย งพอ (Adequacy) ก ำหนดทรั พ ยำกรส ำหรั บ กำรด ำเนิ น กำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในอบต.หนองบัวมำปฏิบัติงำน
1.4 ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ จะวัดจำก
รำยกำรที่ เป็ น โครงกำรในรอบ 4 ปี วั ด ได้ จ ำกช่ อ งปี ง บประมำณและที่ ผ่ ำ นมำ โครงกำรที่ ต่ อ เนื่ อ งจำก
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
1.5 ประสิทธิภำพ (Efficiency)เป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยำกรที่ถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่นของอบต.หนองบัวซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณ
ขนำด ควำมจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลำ เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จำกประสิทธิภำพทำให้เกิด ผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณ ภำพ ซึ่งวัด
เป็นควำมพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชำชนชื่นชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น
กำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจำเป็นที่จะต้อง
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของอบต.หนองบัวทั้งในระดับหมู่บ้ำนและระดับตำบลและอำจรวมถึง
ระดับอำเภอหรือจังหวัดด้วยด้วย เพรำะว่ำมีควำมสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงกำรพัฒนำท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
กำหนดระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำ ระเบี ย บวิ ธี ใ นกำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประกำร คือ

1) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำง ๆ
2.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพื่อกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพื่อมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุม
ควำมผันแปรของโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) กำรส ำรวจ (survey)เป็น กำรรวบรวมข้อ มู ลจำกบั น ทึ ก หรือทะเบี ย นที่ ผู้ รับ ผิด ชอบ
โครงกำรจัดทำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะดำเนินกำรในพื้นที่จำกผู้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บุ ค ลำกรขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลหนองบั ว เป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ต ำมธรรมชำติ
พฤติกรรม ควำมต้องกำร ซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและสำมำรถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลดังนี้
3.1 กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะทำกำรทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำงๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด จะใช้
เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัดนั้นเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น เช่น กำรทดสอบ
และกำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต(จะใช้กำรทดสอบและกำรวัดอย่ำงไร)
3.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็น
กำรยืนยันว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปกำร
สัมภำษณ์ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์ แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ดำเนินกำรสัมภำษณ์ และ
กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร (informal interview) ซึ่ง คล้ำยๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลหนองบัวใช้กำรสังเกตเพื่อเฝ้ำดูว่ำกำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหนองบัว มีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และกำหนดกำรดำเนินกำรสังเกต (1) กำร
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเข้ำ
ไปใช้ชีวิตร่ว มกับประชำชนในหมู่บ้ำนหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-participant observation) หรื อ กำรสั ง เกตโดยตรง (Direct observation) เป็ น กำรสั ง เกต บั น ทึ ก
ลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว

3.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในที่ นี่ ห มำยถึ ง กำรส ำรวจเพื่ อ ประเมิ น ควำมคิ ด เห็ น กำรรั บ รู้
ทัศนคติควำมพึงพอใจ ควำมจำเป็น ควำมต้องกำรของประชำชนในตำบลหนองบัว/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองบัวคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวจะมีกำรบันทึกกำร
สำรวจ และทิศทำงกำรสำรวจไว้เป็นหลักฐำน
3.5 เอกสำร (Documents) กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลยุ ท ธศำสตร์ แ ละโครงกำรมี ค วำม
จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนเป้ำประสงค์ค่ำ
เป้ำหมำยกลยุทธ์แผนงำนผลผลิตหรือโครงกำร วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ กำรนำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ระหว่ำงดำเนิน
โครงกำร รองลงมำคือนำไปใช้สำหรับวำงแผนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรดำเนินกำร
ตำมโครงกำรซึ่งจะทำให้วิธีกำรปฏิบัติดำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน
2. ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและกำร
ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ทำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต
3. ช่ ว ยให้ ก ำรใช้ ท รั พ ยำกรต่ ำ งๆ เกิ ด ควำมประหยั ด คุ้ ม ค่ ำไม่ เสี ย ประโยชน์ ประหยั ด เวลำ
งบประมำณ และทรัพยำกรในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
4. สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำง ๆ
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับควำม
เชื่อถือและกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดทำโครงกำรและรับผิดชอบ
โครงกำร มีควำมสำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด
เนื้อหำ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. กำรวินิจฉัย สั่งกำร นำยกอบต. ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับสำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลหนองบัว สำมำรถวินิจฉัย สั่งกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอำนำจหน้ำที่นอกจำกนี้ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ สำหรับกำร
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภำรกิจต่ำง ๆ ของบุคลำกรในอบต.หนองบัวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ มีควำม
สอดคล้องกัน ประสำนกำรทำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ทำให้เป้ำหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนอง
บัวเกิดควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล

8. สำมำรถรักษำคุ ณ ภำพของงำนหรื อภำรกิ จให้ เป็ นไปและตรงตำมวัตถุ ประสงค์ ของโครงกำร
กิจกรรม งำนต่ำง ๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในเขตตำบลหนองบัว/องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลหนองบัว
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ กำรนำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ระหว่ำงดำเนิน
โครงกำร รองลงมำคือนำไปใช้สำหรับวำงแผนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต ประโยชน์ต่ำงๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ของกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำร
ดำเนินกำรตำมโครงกำร ซึ่งจะทำให้วิธีกำรปฏิบัติดำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน
2. ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำงๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นและกำร
ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ทำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต
3. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ
งบประมำณ และทรัพยำกรในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
4. สำมำรถเก็บรวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพ
ปัญหำต่ำงๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำ
ให้ได้รับควำมเชื่อถือและกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำงๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดทำโครงกำรและ
รับผิดชอบโครงกำร มีควำมสำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รำยละเอียด เนื้อหำ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. กำรวินิจฉัย สั่งกำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับ
สำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว สำมำรถวินิจฉัย สั่งกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอำนำจหน้ำที่ นอกจำกนี้ยัง
สำมำรถกำหนดมำตรกำรต่ำงๆ สำหรับปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภำรกิจต่ำงๆ ของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว แต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรทำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ทำให้เป้ำหมำยของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว เกิดควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
8. สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
กิจกรรม งำนต่ำงๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในขตตำบลหนองบัว
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น2561
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว เป็นกำรจัดทำยุทธศำสตร์และแนว
ทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ซึ่ง แสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่ง หมำยเพื่อกำร
พัฒ นำในอนำคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดมหำสำรคำม ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
มหำสำรคำม ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอำเภอโกสุมพิสัย และแผนชุมชนตำบลหนองบัว
2.1.2 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวมีรำยละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมบริหำรจัดกำรที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง สวัสดิกำรชุมชนและสังคม
ฯลฯ
2) พันธกิจประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตำมหลักธรรมำภิบำล
พันธกิจที่ 2 พัฒนำประชำธิปไตยและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อ

พันธกิจที่ 3
พันธกิจที่ 4
พันธกิจที่ 5

พันธกิจที่ 6
พันธกิจที่ 7

เสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน
พัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
ส่งเสริมกำรทำกำรเกษตรอินทรีย์และกำรดำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนำอำชีพให้กับประชำชน
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตเพื่อให้เด็ก สตรี เยำวชนและประชำชนได้รับ
กำรศึกษำ เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม เป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพของประชำชน ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่สังคมที่มีคุณภำพ
ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ และส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สำธำรณสุข

3) จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมำยที่ 1 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพและประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
จุดมุ่งหมำยที่ 2 มีระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่ได้
มำตรฐำนและเพียงพอ
จุดมุ่งหมำยที่ 3 เพื่อให้ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง เกิดควำม
สงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ผู้ด้อยโอกำสได้รับควำมช่วยเหลือ
จุดมุ่งหมำยที่ 4 เด็ก สตรี เยำวชน และประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมสิทธิขั้น
พื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
จุดมุ่งหมำยที่ 5 มีกิจกรรมด้ำนศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
ชุมชน
จุดมุ่งหมำยที่ 6 ประชำชนมีกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำเพื่อสุขภำพที่ดีของ
ประชำชน
จุดมุ่งหมำยที่ 7 มีกำรอนุรักษ์และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
คุ้มค่ำ
4) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 พัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำร ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรให้บริกำรแก่ประชำชน และส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์

เครื่องใช้สำนักงำนให้ทันสมัยและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมรถ มี
คุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติหน้ำที่
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4 ก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน ถนน
ระหว่ำงหมู่บ้ำน สะพำนทำงน้ำ ร่องระบำยน้ำ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5 ก่อสร้ำง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
พัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร และสร้ำงระบบน้ำเพื่อกำรเกษตร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6 พัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ ไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 7 ส่งเสริมพัฒนำอำชีพและสนับสนุนกลุ่มอำชีพในชุมชน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 8 ส่งเสริมให้ควำมรู้ เทคนิค วิธีกำร และส่งเสริมกำรดำเนิน
ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 9 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนเพื่อเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 11 ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ กำรพัฒนำศักยภำพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กให้มี
มำตรฐำน
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แนวทำงกำรพัฒนำที่ 12 กำรอนุรักษ์ พัฒนำ ส่งเสริม ศำสนำวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 13 ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 14 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำสู่ประชำคม
อำเซียน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 15 ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและดำเนินกำร
ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 16 พัฒนำระบบกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมกำรคัดแยก
ขยะและกำรนำกลับมำใช้ใหม่
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 17 กำรป้องกัน ดูแลรักษำ บำบัดฟื้นฟูสร้ำงสมดุลทำง
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 18 ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัย

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

1.2

โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (เฉพำะปี พ.ศ. 2561)
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- พัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำร ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน กำรให้บริกำรแก่ประชำชน และ

โครงการตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
28

3,991,500

ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
18

1,164,278.50

ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริม
อำชีพ

ด้ำนกำรศึกษำศำสนำวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง
และสวัสดิกำรสังคมและชุมชน

ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้
- พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงำนให้ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อกำรปฏิบัติงำน
- พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำม
รถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดตี ่อกำร
ให้บริกำรและกำรปฏิบัติหน้ำที่
- ก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน
ถนนระหว่ำงหมู่บ้ำน สะพำนทำงน้ำ ร่องระบำยน้ำ
- ก่อสร้ำง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
พัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร และสร้ำงระบบน้ำ
เพื่อกำรเกษตร
- พัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ ไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
- ส่งเสริมพัฒนำอำชีพและสนับสนุนกลุ่มอำชีพใน
ชุมชน
- ส่งเสริมให้ควำมรู้ เทคนิค วิธีกำร และส่งเสริมกำร
ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนเพื่อเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
- ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนรู้
ทั้งในระบบและนอกระบบ กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กให้มีมำตรฐำน
- กำรอนุรักษ์ พัฒนำ ส่งเสริม ศำสนำวัฒนธรรม
จำรีตประเพณี
- ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำสู่
ประชำคมอำเซียน
- ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและ
ดำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
- พัฒนำระบบกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมกำร
คัดแยกขยะและกำรนำกลับมำใช้ใหม่
- กำรป้องกัน ดูแลรักษำ บำบัดฟื้นฟูสร้ำงสมดุลทำง
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
- กำรเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
- พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
- ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
และสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน

รวม

55

15,192,800

22

3,293,432.11

38

5,273,647

23

3,907,626.32

82

15,392,800

62

11,905,475.94

203

39,850,747

125

20,270,812.87
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การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 60 –กันยายน 61) ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์(ทุกประเภทที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)
โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
โครงการ internet ตาบลและเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ของ
อบต. และพัฒนาระบบอิเล็คทรอนิค
โครงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์

หมายเหตุ

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

793,500

357,293

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

440,000
20,000

191,000
28,652.50

ตามข้อบัญญัติ
ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

405,000

63,440

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

390,000

104,743

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

30,000
5,000

28,500
-

ตามข้อบัญญัติ
ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

6
7

โครงการส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองบัว
โครงการลดขั้นตอนและกระบวนการทางาน

8

โครงการให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยง

5,000

-

ตามข้อบัญญัติ

9

โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการที่มีต่อ อบต.หนองบัว
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงาน
พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว
โครงการปลูกจิตสานึกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว
โครงการอดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนอาเภอโกสุมพิสัย (อบต.ยางน้อย)
โครงการวันท้องถิ่นไทย
โครงการประชาคมหมูบ้านและประชาคมตาบล
โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ศักยภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างและผู้นาชุมชน
โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อาเภอโกสุม
พิสัย
โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว
รวม 17 โครงการ

20,000

20,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้วแต่ไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณ
ดาเนินการแล้วแต่ไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณ
ดาเนินการแล้ว

30,000

23,670

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

30,000

14,460

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

15,000

15,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

30,000
15,000
200,000

790
299,585

ตามข้อบัญญัติ
ตามข้อบัญญัติ
ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

10,000

15,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

5,000
2,443,500

2,145
1,164278.50

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

10
11

12
13
14
15

16
17

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว โอนเพิ่ม
105,585 บาท

13

ที่
1
2
3
4

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ปีงบประมาณ 2561
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งไว้
โครงการโครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
15,000
การจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการสารวจและจัดทาแผนที่ภาษี
50,000
โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก
รวม 4 โครงการ

10,000
20,000
95,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย
-

หมายเหตุ
ที่มา
ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

-

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

-

ตามข้อบัญญัติ
ตามข้อบัญญัติ
ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(เมษายน – กันยายน 61)
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1
2

โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ม. 3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 5

221,000
380,000

200,000
350,000

เงินสะสม
เงินสะสม

3

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.2

300,000

285,000

เงินสะสม

4
5
6
7
8
9

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.4
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.6
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.7
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.8
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.10

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

283,000
283,000
285,000
287,000
285,000
285,000

เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม

10

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.10

188,000

168,000

เงินสะสม

11

โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 1

310,000

280,000

เงินสะสม

หมายเหตุ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
(ค่าปรับ 8,750 บาท)
ดาเนินการเสร็จแล้ว
(ค่าปรับ 713 บาท)
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ดาเนินการเสร็จแล้ว
(ค่าปรับ 713 บาท)
ดาเนินการเสร็จแล้ว
(ค่าปรับ 420 บาท)
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ดาเนินการเสร็จแล้ว

12

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10
รวม

490,000
3,689,000

450,000
3,441,000

เงินสะสม

ดาเนินการเสร็จแล้ว
ค่าปรับ 10,596

หมายเหตุ เป็นโครงการที่ดาเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2561

14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 60 – ก.ย. 61)
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

3

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนายบุญนวย
เดชพลมาตย์ ม.1
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากนานายสุทัศน์ ประสพ
มงคล ถึง คลอง 9R ม.2
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.1

4

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

288,000

275,000

100,000

ที่มา

หมายเหตุ

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

73,725.39

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

100,000

96,000

ตามข้อบัญญัติ

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.2

100,000

96,000

ตามข้อบัญญัติ

5

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.3

100,000

96,000

ตามข้อบัญญัติ

6

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.4

100,000

95,000

ตามข้อบัญญัติ

7

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.5

200,000

169,000

ตามข้อบัญญัติ

8

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.6

100,000

95,000

ตามข้อบัญญัติ

9

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.7

100,000

96,000

ตามข้อบัญญัติ

10

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.8

150,000

128,000

ตามข้อบัญญัติ

11

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9

150,000

124,000

ตามข้อบัญญัติ

12

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.10

100,000

96,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

2

13
14
15

16
17
18

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า(รางตื้น คสล.)ภายในหมู่บ้าน ม.3
(จากบ้านนายศักดิ์สิทธิ์ – บ้านนางมุกดา พลเยี่ยม)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าจากบ้านนางชู ถึง ที่ตั้งประปา
หมู่บ้าน ม.8
โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากคลอง 3R-9R ม.10 (ต่อจากจุดเดิม)
เริ่มจากนานายบุญรอด สาขวา – โนนค้อ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสาเนียง สอนอา ถึง โรงสี
ชุมชน ม.4
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลิม เวียงขวา ถึง หนอง
สะแบง ม.5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุญโฮม ถึง บ้านนาย
จรัส โพธิรุกข์ ม.6

282,000

272,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

100,000

87,915.26

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

100,000

59,941.46

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

223,000

215,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

200,000

188,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

293,000

275,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 60 – ก.ย. 61)
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด (ต่อจากจุดเดิมปี 2557)
ต่อจากบ้านนายสมชาย รักษาธูป ถึง คลอง 9R ม.7 (เริ่มจากบ้าน
นางสาลี สร้อยอั้ว – บ้านนายระวัง ชุมอับภัย)
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าสายรอบจากบ้านนายสติ ถุงเถื่อน
ถึง บ้านนายนิลวัฒน์ เกิดศักดิ์ ม.9
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตาบลหนอง
บัว
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกราษฎรตาบลหนองบัว

20
21
22

รวม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

หมายเหตุ

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

324,000

310,000

389,000

374,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

80,000

49,850

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

30,000

22,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

3,609,000

3,293,432.11

หมำยเหตุ เป็นโครงกำรที่ดำเนินกำรจริงตำมแผนดำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561 (ตุลำคม 60 – กันยำยน61)
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ปีงบประมาณ 2561
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1

โครงการตามแนวพระราชดาริ

30,000

-

ตามข้อบัญญัติ

2

20,000

-

ตามข้อบัญญัติ

3

โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

-

ตามข้อบัญญัติ

4

โครงการส่งเสริมการทาการเกษตรอินทรีย์

30,000

-

ตามข้อบัญญัติ

5

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

20,000

-

ตามข้อบัญญัติ

6

15,000

-

ตามข้อบัญญัติ

7

โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจ
วิเคราะห์ดิน
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว์

20,000

-

ตามข้อบัญญัติ

8

โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ

30,000

-

ตามข้อบัญญัติ

9

โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(กลุ่มโรงสีชุมชนตาบลหนองบัว)

10,000

-

ตามข้อบัญญัติ

205,000

-

ตามข้อบัญญัติ

รวม

ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ

16
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว ประจาปี 2561
โครงการก่อสร้างลานหน้าเสาธงหน้าลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
อบต.หนองบัว
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

2
3

หมายเหตุ

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1,484,000

1,479,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการเสร็จ
แล้ว

40,000

38,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการเสร็จ
แล้ว

40,000

35,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการเสร็จ
แล้ว

4

โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา(ลาน้าชีเกมส์) ศูนย์พัฒนา
การศึกษาลาน้าชี

5

โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด(ร.ร.กลุ่ม
ลาน้าชี)ศูนย์พัฒนาการศึกษาลาน้าชี
โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคูณลาน

6

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการเสร็จ
แล้ว

5,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการเสร็จ
แล้ว

30,000

7,500

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการเสร็จ
แล้ว
ดาเนินการเสร็จ
แล้ว

10,000

10,000

5,000

10,000

10,000

ตามข้อบัญญัติ

8

โครงการจัดกิจกรรม”มหกรรม ข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง
ของอาเภอโกสุมพิสัย”
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตาบลหนองบัว

200,000

60,990

ตามข้อบัญญัติ

9

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานที่

30,000

21,230

ตามข้อบัญญัติ

10

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 ศูนย์

774,200

610,017.84

11

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริม
นม) ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2
ศูนย์ และโรงเรียน 5 แห่งสังกัด สพฐ. ตาบลหนองบัว

1,013,670

1,013,058.48

12

โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน

10,000

-

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์
(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ)
เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์
(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ)
ตามข้อบัญญัติ

13

โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง
2 ศูนย์)

10,000

4,990

7

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

ดาเนินการเสร็จ
แล้ว
ดาเนินการเสร็จ
แล้ว
ดาเนินการเสร็จ
แล้ว

ดาเนินการเสร็จ
แล้ว

ดาเนินการ
แล้วแต่ไม่เบิก
งบประมาณ
ดาเนินการเสร็จ
แล้ว

17
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
ที่
14

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน)

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

268,600

268,600

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ)

หมายเหตุ
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

15
16

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาศูนย์เด็กเล็กศูนย์
หนองบัว
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

135,000

40,000
17

123,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
เสร็จแล้วแต่ไม่
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ
เสร็จแล้วแต่ไม่
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
40,000

-

85,000

78,240

ตามข้อบัญญัติ

19

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมของตาบลหนองบัว
โครงการวันสาคัญทางศาสนา(ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์)

5,000

-

ตามข้อบัญญัติ

20

โครงการวันไหว้ครู(ทั้ง 2 ศูนย์)

5,000

-

ตามข้อบัญญัติ

21

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น

30,000

-

ตามข้อบัญญัติ

22

โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคุยเชือก

100,000

95,000

ตามข้อบัญญัติ

23

โครงการก่อสร้างลาน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคุยเชือก

50,000

48,000

ตามข้อบัญญัติ

4,415,470

3,907,626.32

18

รวม

ที่

โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ปีงบประมาณ 2561
โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา

2

โครงการจัดทาแปลงเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ศูนย์เด็กอบต.หนองบัว)
รวม 2 โครงการ

ตั้งไว้
85,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย
-

20,000

-

105,000

-

ดาเนินการ
เสร็จแล้วแต่ไม่
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ
เสร็จแล้วแต่ไม่
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ
แล้วแต่ไม่
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

หมายเหตุ
ที่มา
ตามข้อบัญญัติ
ตามข้อบัญญัติ

18
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน

ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ

(ตุลาคม 60 – กันยายน 61) ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1

โครงการหน้าบ้านน่ามอง

10,000

10,000

ตามข้อบัญญัติ

2

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

100,000

53,500

ตามข้อบัญญัติ

3

โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับ
ท้องถิ่น ตาบลหนองบัว(สปสช.)
โครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะ

100,000

100,000

240,000

247,987.50

70,000

6,340

100,000

48,900

4
5
6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

ตามข้อบัญญัติ

หมายเหตุ
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง
ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

7

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา

8,438,000

8,244,300

เงินอุดหนุน

8

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

2,140,800

1,776,800

เงินอุดหนุน

9

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

24,000

12,000

ตามข้อบัญญัติ

10

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

20,000

13,700

ตามข้อบัญญัติ

11

โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก

170,000

63,500

ตามข้อบัญญัติ

12

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน

20,000

15,100

ตามข้อบัญญัติ

13

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีความรู้และพึ่งตนเองได้

17,000

11,400

ตามข้อบัญญัติ

14

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาสตรี

17,000

12,000

ตามข้อบัญญัติ

15

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

200,000

85,248

ตามข้อบัญญัติ

16

โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย

60,000

30,600

ตามข้อบัญญัติ

17

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

60,000

30,040

ตามข้อบัญญัติ

18

โครงการรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว(ปลูกป่าชุมชน)

15,000

3,800

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

19

โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร.

90,000

73,800

ตามข้อบัญญัติ

20

โครงการจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันไฟ

20,000

16,500

ตามข้อบัญญัติ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน
(ตุลาคม 60 – กันยายน 61) ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

20,000

227,825.22

ตามข้อบัญญัติ

811,756

208,485.22

15,000

14,950

เงินอุดหนุน

หมายเหตุ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

21

โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย

22
23

โครงการโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้
โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด

24

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ

17,000

15,000

ตามข้อบัญญัติ

25

โครงการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ

100,000

105,000

ตามข้อบัญญัติ

26

โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน

17,000

16,400

ตามข้อบัญญัติ

27

โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ

17,000

16,500

ตามข้อบัญญัติ

28

โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร

20,000

12,800

ตามข้อบัญญัติ

29

โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามปัญหายาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า
ด้านหน้าลานอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองบัว
โครงการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
อบต.หนองบัว
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว

10,000

10,000

ตามข้อบัญญัติ

150,000

145,000

ตามข้อบัญญัติ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

60,000

58,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

17,000

20,000

ตามข้อบัญญัติ

6,800

6,800

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว
ดาเนินการ
แล้ว

6,600

6,600

ตามข้อบัญญัติ

30
31
32
33
34

โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ม. ๑
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำน
ภัยมะเร็งเต้ำนม ม. ๑

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

35
36
37
38
39

โครงกำรอุดหนุนโครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย
แม่และเด็ก ม. ๑
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ม.๒
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำน
ภัยมะเร็งเต้ำนม ม. ๒
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพ
เด็ก ม. ๒
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ม.๓

5,600

5,600

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

5,800

5,800

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

5,600

5,600

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

8,600

8,600

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

6,400

6,400

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แล้ว

20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและ
ชุมชน (ตุลาคม 60 – กันยายน 61) ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

40

โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและ
ชุมชน ม.๓
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย
แม่และเด็ก ม.๓ (ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กก่อนวัยเรียน)
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ม.๔
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพ
เด็ก ม. ๔(ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กก่อนวัยเรียน)
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำน
ภัยมะเร็งเต้ำนม ม. ๔(คัดกรองมะเร็งเต้ำนม)
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและ
ชุมชน ม.๕
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ ม.๕
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To
be number one ม.๕
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและ
ชุมชน ม.๖
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ม.๖
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

5,000

5,000

8,600

8,600

4,900

4,900

9,100

9,100

6,000

6,000

6,000

6,000

7,000

7,000

7,000

7,000

6,000

6,000

7,550

7,550

6,450

6,450

ที่มา

หมายเหตุ

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ
ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

51
52
53
54
55

แม่และเด็ก ม.๖
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ม.๗
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำน
ภัยมะเร็งเต้ำนม ม. ๗(คัดกรองมะเร็งเต้ำนม)
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและ
ชุมชน ม.๗
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำน
ภัยมะเร็งเต้ำนม ม. ๘ (คัดกรองมะเร็งเต้ำนม)
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ม.๘

7,500

7,500

6,500

6,500

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

21

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและ
ชุมชน (ตุลาคม 60 – กันยายน 61) ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

56

โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและ
ชุมชน ม.๘
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและ
ชุมชน ม.๙
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ม.๙
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพ
เด็ก ม.๙
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและ
ชุมชน ม.๑๐
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย
แม่และเด็ก ม. ๑๐
โครงกำรอุดหนุนโครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ม.๑๐
รวม

57
58
59
60
61
62

หมายเหตุ

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

10,000

10,000

ตำมข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

8,000

8,000

ตำมข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

5,000

5,000

ตำมข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

7,000

7,000

ตำมข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

6,600

6,600

ตำมข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

6,600

6,600

ตำมข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

6,800

6,800

ตำมข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

13,366,556

11,905,475.94

ที่
1

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน
(ตุลาคม 60 – กันยายน 61) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ปีงบประมาณ 2561
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หมายเหตุ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ที่มา
ไม่ได้
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
17,000
ตามข้อบัญญัติ

2

โครงการอบรมแกนนาด้านส่งเสริมสุขภาพ(อสม.)

20,000

-

ตามข้อบัญญัติ

3

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17,000

-

ตามข้อบัญญัติ

4

20,000

-

ตามข้อบัญญัติ

5

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าและตรวจสอบคุณภาพน้าสาธารณะ
เพื่อการอุปโภคบริโภค
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

10,000

-

ตามข้อบัญญัติ

6

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตาบลหนองบัว

40,000

-

ตามข้อบัญญัติ

7

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

75,000

-

ตามข้อบัญญัติ

8

โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อบต.หนองบัว

30,000

-

ตามข้อบัญญัติ

229,000

-

รวม 8 โครงการ

22

ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานปี 2561 และแผนดาเนินการเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
3. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
4. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน
รวม

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ
-

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ
3
14.29

จานวน
18

ร้อยละ
85.71

22

68.75

-

-

10

23

92.00

-

-

62

88.57

-

125

84.46

-

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
ทั้งหมด

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
2

จานวน
21

31.25

-

-

1

32

2

7.69

-

-

-

25

-

8

11.43

-

-

30

70

-

23

15.54

-

-

33

148

สรุป
โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรแล้ว
125 โครงกำร
โครงกำรที่มีในแผนดำเนินงำนปี 2561 จำนวน 148 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 125 x 100 = 84.46
148

23

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ(เงินถ่ำยโอนภำระกิจกำรก่อสร้ำงและบำรุงรักษำถนน) ประจำปี 2561
(ตั้งแต่เมษำยน 2561 – กันยำยน 2561)
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ดำเนินกำร
อยู่ใน
ยังไม่ได้ งบประมำณที่ งบประมำณ งบประมำณที่
เสร็จแล้ว
ระหว่ำง ดำเนินกำร
ได้รับ
ตำมที่ลงนำม เบิกจ่ำยไป
ดำเนินกำร
สัญญำ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร Cape Seal รหัส

7,974,300
6,800,000 6,562,000
ถนน อปท.มค.ถ.120-03 สำยบ้ำนโนนเมืองน้อย – บ้ำนคุย
เชือก ม.3 ตำบลหนองบัว กว้ำง 4 เมตร ยำว 3,942 เมตร
หนำ 0.05 เมตร
โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจร Cape Seal รหัส

4,699,100
3,900,000 3,470,978
ถนน อปท.มค.ถ.120-04 สำยบ้ำนหนองผือ – ชนเขตตำบล
เหล่ำบัวบำน บ้ำนหนองผือ ม.10,1 ตำบลหนองบัว กว้ำง
4 เมตร ยำว 2,800 เมตร หนำ 0.05 เมตร
โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ(สนำมฟุตซอล) กว้ำง 22 เมตร

709,800
700,000
614,250
ยำว 42 เมตร หนำ 0.10 เมตร

หมำยเหตุ

ค่ำปรับ
238,000

ค่ำปรับ
429,022

ค่ำปรับ
85,750

รวม

3

-

-

24

13,383,200

11,400,000

10,647,228

ค่ำปรับ
752,772

2.1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. จ านวนงบประมาณไม่ เพี ย งพอในการด าเนิ น งานด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เนื่ อ งจากบางโครงการต้ อ งใช้ เงิ น

งบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากเกินไป ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ
5. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สาหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา
6. ขาดบุค ลากรที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านสาธารณสุขและด้านเกษตรโดยตรงจึงทาให้บางโครงการไม่ได้
ดาเนินการ
7. ขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปมาทาให้มีขั้นตอนทาให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขาดประสบการณ์และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดาเนินการซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดาเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว
6. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองทั้งก่อนเริ่ม โครงการ
ระหว่างดาเนินการ และหลังดาเนินโครงการเสร็จสิ้น
7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องดาเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินโครงการเอง
8. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว
9. ลงระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

25

2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562
2.1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนดำเนินงำน
ยุทธศำสตร์

ด้ำน

แผนงำน

ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมบริหำรจัดกำร บริหำรจัดกำรที่ดี เพิ่มประสิทธิภำพ
ที่ดี
พั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค ลำกร พั ฒ นำ
ระบบป้ องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ด้ ำ นกำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ ง -พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
พื้ น ฐำนเพื่ อ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และ -กำรเศรษฐกิจ
ส่งเสริมอำชีพ

-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
-แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
-แผนงำนสถิติและวิชำกำร
-งบกลำง
-แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
-แผนงำนเคหะและชุมชน
-แผนงำนสร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชน
-แผนงำนกำรเกษตร
ด้ ำนกำรศึ กษำ ศำสนำวั ฒ นธรรมและ -กำรศึ ก ษำ ศำสนำวั ฒ นธรรมและ -แผนงำนกำรศึกษำ
นันทนำกำร
นันทนำกำร
-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
-แผนงำนกำรศำสนำวั ฒ นธรรมและ
นันทนำกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

โครงกำรในแผนดำเนินงำน/ดำเนินกำรจริง
จำนวน
โครงกำร

จำนวนเงิน
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

จำนวนเงิน
(บำท)

-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองสำธำรณสุข

-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองสำธำรณสุข

19

2,350,000

15

1,477,696.12

-สำนักปลัด
-กองช่ำง
-กองคลัง
-กองกำรเกษตร

-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่ำง
-กองกำรเกษตร

27

4,882,000

23

4,461,326.48

-กองกำรศึกษำ
-สำนักปลัด
-กองช่ำง
-กองคลัง
-กองกำรเกษตร
-กองสำธำรณสุ ข
ฯ
-กองสวัสดิกำรฯ
-สำนักปลัด
-กองคลัง

19

4,187,822

18

3,274,801.34

50

15,738,593

41

13,817,751.86

115

27,158,415

97

23,031,575.80

-กองกำรศึกษำ
-สำนักปลัด
-กองช่ำง
-กองคลัง
-กองกำรเกษตร
ด้ ำ นกำรสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม -บริกำรชุมชนและสังคม
-แผนงำนสำธำรณสุข
-กองสำธำรณสุขฯ
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม -งำนป้ องกั นและบรรเทำสำธำรณ -แผนงำนสังคมสงเครำะห์
-กองสวัสดิกำรฯ
มั่นคง สวัสดิกำรและสังคม
ภัย
-แผนงำนสร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ของ -สำนักปลัด
ชุมชน
-กองคลัง
-แผนงำนงบกลำง

รวม

หน่วยงำน
สนับสนุน

2.2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 เดือนตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
2 ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอำชีพ
3 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
4 ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมมั่นคง
และสวัสดิกำรสังคมและชุมชน
2. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง
- เสริมสร้ำงควำมสำคัญของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- กำรรักษำควำมสงบภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
- พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
- กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
- ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
- กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม
- พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ มีสภำพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมผู้สูงอำยุ
- กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรภำครัฐ
- กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดที่เหมำะสม
- กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
- กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
- ปรับปรุงกำรบริกำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
- ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”
4. ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำละเสริมสร้ำงประสิทธิภำพขององค์กร
- เพิ่มศักยภำพและประสิทธิภำพกำรทำงำนของท้องถิ่น
- สนับสนุนช่วยเหลือและประสำนกำรทำงำนระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
และหน่วยงำนอื่น
- สนับสนุนหน่วยงำนอืน่ ในกำรพัฒนำตำมกฎหมำยกำหนด
5. ยุทธศำสตร์จังหวัดมหำสำรคำม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- กำรป้องกันและแกไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับสู่กำรเป็นศูนย์กลำง
บริกำรทำงกำรศึกษำและวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ส่งเสริมกำรบริกำรทำงวิชำกำร วิชำชีพและทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
สู่ชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนสู่สังคมเอื้ออำทรและสมำนฉันท์
- ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
- เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม 61 – กันยายน 62)
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการวันท้องถิ่นไทย
โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล
โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อาเภอโกสุมพิสัย
โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มี
ต่อ อบต.หนองบัว
โครงการ internet ตาบลและเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ของอบต. และ
พัฒนาระบบอิเล็คทรอนิค
โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
โครงการปลูกจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
โครงการโครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนอาเภอโกสุมพิสัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์(ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน)
โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
โครงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว

2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

หมายเหตุ

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

20,000
15,000
10,000
20,000

9,750
7,875
10,000
20,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

75,000

59,611.90

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

10,000
20,000

19,640

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

15,000

15,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

850,000

467,024

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

410,000
200,000
5,000

340,500
118,948.22
2,145

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

13
14
15
16
17

18
19

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงาน
พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว
โครงการส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองบัว
โครงการสารวจและจัดทาแผนที่ภาษี
โครงการค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อบต.หนองบัว)
โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
(อาเภอโกสุมพิสัย)
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
อบต.หนองบัวด้านคอมพิวเตอร์
รวม 19 โครงการ

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

30,000
-

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

10,000

-

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

20,000

19,950

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

2,350,000

1,477,696.12

1

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งไว้
โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
10,000

2

โครงการสารวจและจัดทาแผนที่ภาษี

70,000

3

โครงการค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.หนองบัว)
โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน(อาเภอโกสุมพิสัย)
รวม 4 โครงการ

ที่

4

20,000

16,825

250,000

340,427

30,000
70,000
300,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย
-

หมายเหตุ
ที่มา
ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

-

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

300,000

-

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

10,000

-

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

390,000

-

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
งบประมาณ
ที่
1
2
3

4
5
6
7

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.1
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.2
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.3
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.4
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.5
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.6
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.7

หมายเหตุ

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

96,000
96,000
96,000
97,000
97,000
97,000
97,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

8
9
10
11
12
13

14
15
16

โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.8
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.9
โครงการปรับปรุงทางลาเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.10
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมหวัง เครือศรี ถึง
คลองส่งน้าชลประทาน 3R ม. 1
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 เริ่มจากบ้านนายทวี โสดา
พรม ถึง บ้านนายเกษม แสงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน เริ่มจากบ้านนาย
สมทรง สายบัณฑิต ถึง สวนนายทวีชัย เปรมผล ม. 6
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. (ชนิดรางตื้น) หมู่ที่ 3
เริ่มจากบ้านนายศักดิ์สิทธิ์ ถึง บ้านนางมุกดา พลเยี่ยม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองปลาเข็ง
ม. 7
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตาบลหนองบัว

100,000
100,000
100,000
208,000

97,000
96,600
96,600
184,500

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

81,000

75,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

408,000

392,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

388,000

348,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

100,000

99,644.48

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

30,000

15,600

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
งบประมาณ
ที่
17
18

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แกราษฎรตาบลหนองบัว
โครงการตามแนวพระราชดาริ

หมายเหตุ

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

15,000
30,000

12,800
-

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

19

20
21
22
23
24
25
26
27

โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการทาการเกษตรอินทรีย์
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจ
วิเคราะห์ดิน
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว์
โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว
โครงการติดตั้งพัดลมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว
รวม 27 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562

20,000

-

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

30,000
20,000
30,000
15,000

18,200
18,400
-

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

15,000
20,000

15,000
20,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

2,400,000
72,000
4,882,000

2,223,982
72,000
4,461,326.48

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา
ตามข้อบัญญัติ

1

โครงการตามแนวพระราชดาริ

30,000

-

2

โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

10,000

-

ตามข้อบัญญัติ

20,000

-

ตามข้อบัญญัติ

โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดค่าของดินพร้อมอบรมการตรวจ
วิเคราะห์ดิน
รวม 4 โครงการ

15,000

-

ตามข้อบัญญัติ

75,000

-

ตามข้อบัญญัติ

3
4

หมายเหตุ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ
ไม่ได้
ดาเนินการ

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

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว ประจาปี 2562
โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน)

2

หมายเหตุ

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1,468,000

1,140,800

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

427,330

243,100

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์
(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ)
ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

3

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

35,000

34,360

4

โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา(ลาน้าชีเกมส์) ศูนย์พัฒนา
การศึกษาลาน้าชี

10,000

10,000

5

โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด(ร.ร.กลุ่ม
ลาน้าชี)ศูนย์พัฒนาการศึกษาลาน้าชี
โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคูณลาน

10,000

5,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

30,000

-

ตามข้อบัญญัติ

10,000

10,000

ตามข้อบัญญัติ

8

โครงการจัดกิจกรรม”มหกรรม ข้าวคูณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง
ของอาเภอโกสุมพิสัย”
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตาบลหนองบัว

ดาเนินการ
เสร็จแล้วแต่
ไม่ได้เบิก
งบประมาณ
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

200,000

127,390

ตามข้อบัญญัติ

9

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานที่

30,000

17,440

ตามข้อบัญญัติ

10

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 ศูนย์

739,900

771,580

11

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริม
นม) ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2

992,592

834,157.34

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์
(ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ)
เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์
(ตั้งไว้ใน

6

7

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ดาเนินการ
แล้ว

12

13

ศูนย์ และโรงเรียน 5 แห่งสังกัด สพฐ. ตาบลหนองบัว
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน

โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง
2 ศูนย์)

ข้อบัญญัติ)

10,000

-

ตามข้อบัญญัติ

10,000

7,724

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

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

โครงการ/กิจกรรม

14

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

15

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

35,000

-

ตามข้อบัญญัติ

ตามข้อบัญญัติ

หมายเหตุ
ดาเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ
แล้ว

35,000

-

85,000

73,250

ตามข้อบัญญัติ

17

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมของตาบลหนองบัว(ประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุตาบลหนองบัว)
โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา

50,000

-

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้
ดาเนินการ

18

โครงการวันสาคัญทางศาสนา(ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์)

5,000

-

ตามข้อบัญญัติ

19

โครงการวันไหว้ครู (ทั้ง 2 ศูนย์)

5,000

-

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการ
แต่ไม่ได้เบิก
งบประมาณ
ดาเนินการ
แต่ไม่ได้
เบิกจ่าย
งบประมาณ

4,187,822

3,274,801.34

16

รวม 19 โครงการ

ที่

โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ

1

โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
รวม 2 โครงการ

ตั้งไว้
85,000

เบิกจ่าย
-

ที่มา
ตามข้อบัญญัติ

85,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน
(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3

โครงการหน้าบ้านน่ามอง
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับ
ท้องถิ่น ตาบลหนองบัว(สปสช.)
โครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะ
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาสตรี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หมายเหตุ

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

10,000
100,000

10,000
26,900

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

100,000

100,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

280,000

195,001.86
13,600
27,060
8,646,100
1,923,200
12,000
5,160
63,250
18,920
15,000
15,000
13,350
20,000

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

เงินอุดหนุน

ดาเนินการแล้ว

เงินอุดหนุน

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

20,000
50,000
9,229,200
2,140,800
24,000
25,000
120,000
20,000
15,000
15,000
120,000
20,000

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว(ปลูกป่าชุมชน)
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร
โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด
โครงการจัดทาและสารวจแนวเขตถาวรพื้นที่สาธารณประโยชน์
โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ(ยานพาหนะและขนส่ง)
โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหนองบัว
โครงการอบรมแกนนาส่งเสริมด้านสุขภาพ(อสม.)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

40,000
20,000
20,000
10,000
20,000
15,000
20,000
50,000
2,119,000
70,000
20000
50000

28,590
19,000
10,000
19,950
14,950
21,940
50,000
2,107,000
70,000
-

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

ตามข้อบัญญัติ

29

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าและตรวจสอบคุณภาพน้าสาธารณะ
เพื่อการอุปโภคบริโภค

20000

-

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแต่
ไม่ได้เบิก
งบประมาณ
ไม่ได้ดาเนินการ

ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ที่มา
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ
โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน
โครงการโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร.
โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตาบลหนองบัว
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
โครงการจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันไฟ
โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ม.1

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

14,930

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว

-

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

-

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

-

เงินอุดหนุน

ไม่ได้ดาเนินการ

-

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

-

ตามข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ

ตามข้อบัญญัติ

ดาเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ)

15,000
15,000
15,000

15,000
14,950
-

555,593

107,700

15,000
70,000
15,000
25,000
10,000
20,000
20,000

20,000

41

โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ม.2

20,000

20,000

ตามข้อบัญญัติ

42

โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ม.3

20,000

20,000

ตามข้อบัญญัติ

43

โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ม.4

20,000

20,000

ตามข้อบัญญัติ

44

โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ม.5

20,000

20,000

ตามข้อบัญญัติ

45

โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ม.6

20,000

20,000

ตามข้อบัญญัติ

46

โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ม.7

20,000

20,000

ตามข้อบัญญัติ

47

โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ม.8

20,000

20,000

ตามข้อบัญญัติ

48

โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ม.9

20,000

20,000

ตามข้อบัญญัติ

49

โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ม.10

20,000

20,000

ตามข้อบัญญัติ

50

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจาหมู่บ้าน

20,000

19,200

ตามข้อบัญญัติ

15,738,593

13,817,751.86

จานวน 50 โครงการ

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ดาเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ)
ดาเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ)
ดาเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ)
ดาเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ)
ดาเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ)
ดาเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ)
ดาเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ)
ดาเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ)
ดาเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ)
ดาเนินการแล้ว
(เพิ่มเติมแผนฯ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน
(ตุลาคม 61 – กันยายน 62) โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ปีงบประมาณ 2562
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หมายเหตุ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ที่มา
ตามข้อบัญญัติ
โครงการอบรมแกนนาด้านส่งเสริมสุขภาพ(อสม.)
20,000
ตามข้อบัญญัติ
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
10,000
ตามข้อบัญญัติ
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตาบลหนองบัว
40,000
ตามข้อบัญญัติ
โครงการจัดซื้อชุดพนักงานดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันไฟ
20,000
ตามข้อบัญญัติ
โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
15,000
ตามข้อบัญญัติ
โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย
20,000
ตามข้อบัญญัติ
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าและตรวจสอบคุณภาพน้าสาธารณะ
20,000
-

เพื่อการอุปโภคบริโภค
8
9

โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร.
โครงการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน
รวม 7 โครงการ

70,000
15,000
230,000

2.2.3 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
1. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
2. ผู้บริหำรท้องถิ่น

-

ตามข้อบัญญัติ
ตามข้อบัญญัติ
ตามข้อบัญญัติ

แนวทางการดาเนินงาน

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมประเมินผลต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
สรุปผลและเสนอควำมเห็นจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อสภำ
ท้องถิ่น

3. สภำท้องถิ่น

4. ผู้บริหำรท้องถิ่น
5. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

6. ผู้บริหำรท้องถิ่น

-จัดให้มีกำรประชุมสภำท้องถิ่น สมัยสำมัญหรือสมัยวิสำมัญ แล้วแต่กรณี เพื่อรับทรำบผล
กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจำกผู้บริหำร
-สมำชิกสภำอภิปรำยและเสนอควำมเห็นได้
-ประธำนสภำท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นที่รับทรำบ
และอำจเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นแล้วส่งให้
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
ส่งผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ได้รับทรำบและข้อเนอควำมเห็น
ข้อเสนอ แนวทำงพัฒนำท้องถิ่นให้คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
-ผู้บริหำรท้องถิ่นจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อรับทรำบกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจำกสภำท้องถิ่น
-เสนอควำมเห็น ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหำรประกำศผลให้
ประชำชนทรำบต่อไป
-ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนทรำบในที่เปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
-ปิดประกำศไว้ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
-อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งภำยในเดือนธันวำคม ของทุกปี

2.2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
- จำกกำรสังเกต/สอบถำม
- แบบสอบถำม/อิงข้อมูลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำรับบริกำร
- โดยใช้ข้อมูลจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่รับบริกำรจำกกำรเก็บข้อมูลของ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประจำปี พ.ศ. 2562
2.2.5 แบบสำหรับกำรติดตำมประเมินผล
- ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้รับบริกำร
- ข้อมูลควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำร ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยปิด มำตรประมำณค่ำ 5
ระดับ จำนวน 104 ข้อ ครอบคลุมควำมพึงพอใจ 4 ด้ำน คือด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 6 ข้อ ควำมพึง
พอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 7 ข้อ ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 6 ข้อ และควำมพึงพอใจ
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก 7 ข้อ ของงำนบริกำร 4 ด้ำน คือ (1) ด้ำนกำรโยธำและกำรขออนุญำตปลูก
สิ่งก่อสร้ำง (2) ด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดในที่สำธำรณะ (3) ด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม (4) ด้ำน
สำธำรณสุข
- ข้อเสนอแนะต่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร แบบสอบถำมเป็นแบบปลำยเปิด

ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์และติดตำมประเมินผล
1. ผลกำรพิจำรณำกำรพิจำรณำและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่......เดือนตุลำคม 2560 เป็นดังนี้
ลาดับ
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1

ข้ อ มู ล สภำพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐำนขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
3.8 แผนงำน
3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงกำร
รวมคะแนน

2
3

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้
17

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
85

15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

13
62
10
10
9
4
5
4
5
5
5
5
92

86.67
95.38
100
100
90
90
100
90
100
100
100
100
92.00

1.2

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้
ลาดับ

1

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
17
85
ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐาน 20
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
1.1 ข้อมูล เกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ ตั้ง
ของหมู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชน/ต ำบล ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้
ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขต
กำรปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ ำ นกำรเมื อ ง/กำร
ปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ป ร ะช ำก ร แล ะ ช่ วงอ ำยุ แ ล ะจ ำน วน
ประชำกร ฯลฯ
1.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภำพทำงสั ง คม เช่ น
กำรศึ กษำ สำธำรณสุ ข อำชญำกรรม ยำ
เสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น
กำรคมนำคมขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ
โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช่ น
กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุ สั ต ว์ กำร
บริก ำร กำรท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สำหกรรม กำร
พำณิ ช ย์ /กลุ่ ม อำชี พ แรงงำน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตร

3

3

100

2

2

100

2

1

50

2

2

100

2

1

50

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

และแหล่งน้ำ)
1.6 ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ศ ำส น ำ ป ร ะเพ ณี
วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ ประเพณี
และงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำ
ถิ่ น สิ น ค้ ำ พื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก ฯลฯ
และอื่นๆ

ลาดับ
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2

2

100

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น
น้ ำ ป่ ำ ไ ม้ ภู เ ข ำ คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ
1.8 กำรส ำรวจและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ กำร
จัดท ำแผนพัฒ นำท้องถิ่น หรือกำรใช้ข้อมู ล
จปฐ.
1.9 กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ
วิธีกำร และกำรดำเนินกำรประชุมประชำคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด ร่วมทำ
ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจส อบ ร่ ว ม รั บ
ประโยชน์ ร่ ว มแก้ ปั ญ หำ ปรึ ก ษำหำรื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำสำหรับกำร
พัฒนำท้องถิ่นตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลหนองบัว

2

1

50

2

2

100

3

3

100

รวม

20

17

85

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1.3

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

ลาดับ
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2

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง
ค วำม ส อ ด ค ล้ อ ง ยุ ท ธศ ำส ต ร์ จั งห วั ด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด ยุ ท ธศำสตร์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว นโยบำย
ของผู้ บ ริ ห ำร รวมถึ ง ควำมเชื่ อ มโยงแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0
2.2 กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมื องเฉพำะและกำรบั ง คั บ ใช้ ผลของกำร
บังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
2.3 กำรวิ เ ครำะห์ ท ำงสั ง คม เช่ น ด้ ำ น

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
15
13
86.67
2

2

100

1

1

100

2

2

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

แรงงำน กำรศึ ก ษำ สำธำรณสุ ข ควำม
ยำกจน อำชญำกรรม ปั ญ หำยำเสพติ ด
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒ นธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น
2.4 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำน
รำยได้ ค รั ว เรื อ น กำรส่ ง เสริม อำชี พ กลุ่ ม
อำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและ
กลุ่ มต่ ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิ จ และควำม
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
2.5 กำรวิเครำะห์สิ่ งแวดล้อ ม พื้น ที่สีเขีย ว
ธรรมชำติต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำร
หรื อ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น กำรประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ

ลาดับ
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2.6 ผลกำรวิ เครำะห์ ศั กยภำพเพื่ อประเมิ น
สถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำร
พั ฒ นำในอนำคตของท้ องถิ่ น ด้ วยเทคนิ ค
SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรดำเนินงำน
ได้ แ ก่ S-Strength (จุ ด แ ข็ ง )W-Weakness
(จุ ด อ่ อ น) O-Opportunity (โอกำส) และTThreat (อุปสรรค)
2.7 สรุปประเด็นปัญ หำและควำมต้องกำร
ของประชำชนเชิงพื้นที่ มีกำรนำเสนอปัญหำ
ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำนของ

2

2

100

2

1

50

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม
2

1

50

2

2

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำร
แก้ไขปั ญ หำ กำรก ำหนดวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
แก้ไขปัญหำ
2.8 สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่
ได้ รั บ และกำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถำนกำรณ์ กำรพัฒนำ กำรตั้ง งบประมำณ
กำรเบิ กจ่ำยงบประมำณ กำรประเมิ นผล
กำรน ำแผนพั ฒ นำท้ องถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ในเชิ ง
ปริมำณ และกำรประเมินประสิท ธิผ ลของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ
2.9 ผ ล ที่ ได้ รั บ จำกกำรด ำเนิ น งำนใน
ปีง บประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหำ
อุปสรรคกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำร

2

1

50

1

1

100

15

13

86.67

แก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560

รวม

1.4
ลาดับ

3

ยุทธศาสตร์
ประเด็นพิจารณา

ยุทธศาสตร์
3.1 ยุ ท ธศำสตร์ ข ององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
ตำบลหนองบัว

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
65
61
93.85
10

10

10

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

สอดค ล้ อ งกั บ สภ ำพ สั ง ค ม เศ รษ ฐกิ จ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหำกำร
พัฒ นำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธศำสตร์ ข ององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
ตำบลหนองบัว และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ
แผนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี แผนพั ฒ นำ
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค ม แห่ งช ำติ แล ะ
Thailand 4.0
3.2 ยุ ท ธศำสตร์ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ สภำพสั ง คม
เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น และ
ยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำ
รัฐ แผนยุทธศำสตร์ช ำติ 20 ปี แผนพัฒ นำ
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค ม แห่ งช ำติ แล ะ
Thailand 4.0
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชำติ แผนกำรบริห ำรรำชกำรแผ่น ดิ น
นโยบำย/ยุท ธศำสตร์ คสช. และนโยบำย
รัฐบำล หลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสั ย ทั ศ น์ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแสดงสถำนภำพที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ต้องกำร
จะเป็ น หรื อ บรรลุ ถึ ง อนำคตอย่ ำ งชั ด เจน
สอดคล้ อ งกั บ โอกำสและศั ก ยภำพที่ เป็ น
ลั ก ษณะเฉพำะขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
ต ำบลหนองบั ว และสั ม พั น ธ์ กั บ โครงกำร
พัฒนำท้องถิ่น

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

10

10

100

10

9

90

5

4

80

คะแนน คะแนน ร้อยละของ

ความเห็นของ

3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่ง
ที่ ต้ อ งท ำตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข ององค์ ก ำร
บริหำรส่วนตำบลหนองบัวที่จ ะนำไปสู่กำร
บรรลุวิ สัย ทัศ น์ หรือ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ควำม
ชั ด เจน ในสิ่ ง ที่ จ ะด ำเนิ นกำรให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้ ำ ประสงค์ ข องแต่ ล ะประเด็ น กลยุ ท ธ์ มี
ควำมสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning)
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กำร
บริ ห ำรส่ ว นต ำบลหนองบั ว ซึ่ ง เกิ ด จำก
ศักยภำพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ทำงยุทธศำสตร์
3.8 แผนงำน
แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำใน
อนำคต กำหนดจุดมุ่ง หมำยในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง หรื อ แผนงำนที่ เกิ ด จำกเป้ ำ ประสงค์
ตั ว ชี้ วั ด ค่ ำเป้ ำ หมำย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทำง
ยุ ท ธศำสตร์ แ ละยุ ท ธศำสตร์ ข ององค์ ก ำร
บริหำรส่วนตำบลหนองบัวที่มีค วำมชัดเจน
นำไปสู่กำรจัดทำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงำนและ
ควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว

เต็ม

ที่ได้

คะแนน
เต็ม

5

5

100

5

4

80

5

5

100

5

5

100

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ได้ คะแนนเต็ม ติดตามและประเมินผลแผน

3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
3.10 ผลผลิต/โครงกำร
ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงกำรที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่กำรจัดทำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน

5

5

100

5

5

100

รวม

100

92

93.75

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์ก ำรบริห ำรส่วนต ำบลหนองบัว ครั้ง ที่ 2/2560 เมื่ อวัน ที่ 6
ตุลำคม 2560 เป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไปปฏิบั ติในเชิ ง
ปริมาณ
การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไปปฏิบั ติในเชิ ง
คุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร
5.3 เป้ ำหมำย (ผลผลิ ตของโครงกำร) มี ควำมชั ดเจนน ำไปสู่ กำรตั้ ง
งบประมำณได้ถูกต้อง
5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
5.5 เป้ ำ หมำย (ผลผลิ ต ของโครงกำร) มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
5.8 โครงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจนหรื อ กำรเสริ ม สร้ ำ งให้
ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ

3
4
5

คะแนน
เต็ม
10
10

คะแนน
ที่ได้
9
8

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
90
80

10

8

80

10
60
5
5
5

9
58
5
5
4

90
96.67
100
100
80

5
5

4
5

80
100

5
5
5

5
5
5

100
100
100

5.9 งบประมำณ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ เป้ ำหมำย (ผลผลิ ต ของ
โครงกำร)
5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ
5.11 มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

2.2

5

5

100

5
5

5
5

100
100

5
100

5
92

100
93.75

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้
ลาดับ

1

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
9
90
10

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดทำยุทธศำสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ใช้ กำรวิ เครำะห์

SWOT Analysis/ Demand ( Demand
Analysis) / Global Demand แ ล ะ
Trendปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่ อกำรพั ฒนำ อย่ำงน้ อยต้องประกอบด้ วย
กำรวิเครำะห์ ศั กยภำพด้ำนเศรษฐกิจด้ ำนสั งคม
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)

รวม

2.3
ลาดับ

10

9

90

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ

ความเห็นของ

2

2.4

เต็ม

ที่ได้

คะแนน
เต็ม

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.1 กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อ
น ำมำใช้ วัด ผลในเชิ ง ปริม ำณ เช่ น กำรวั ด
จ ำนวนโครงกำร กิ จ กรรม งำนต่ำงๆ ก็คื อ
ผลผลิตนั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำย
เอำไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินกำรจริงตำมที่
ได้ ก ำหนดไว้เท่ ำไหร่ จ ำนวนที่ ไม่ ส ำมำรถ
ด ำเนิ น กำรได้ มี จ ำนวนเท่ ำ ไหร่ สำมำรถ
อ ธิ บ ำ ย ได้ ต ำ ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ
(Efficiency) ของกำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ตำม
อำนำจหน้ำที่ที่ได้กำหนดไว้

10

8

80

2.2 วิ เ ครำะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ
(Impact) โค รงกำรที่ ด ำเนิ น กำรในเชิ ง
ปริมำณ (Quantitative)

10

8

80

รวม

10

8

80

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

3

การประเมิน ผลการน าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น สี่ ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

10

8

3.1 กำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนพั ฒ นำในเชิ ง
คุ ณ ภำพคื อ กำรน ำเอำเทคนิ ค ต่ ำ งๆ มำใช้ เพื่ อ วั ด ว่ ำ
ภำรกิจ โครงกำร กิจ กรรม งำนต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรใน
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่
และเป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ มี
สภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำร
ได้ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง เป็ นไป ตำมห ลั ก

ร้อยละของ
ความเห็นของ
คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน
80

ประสิทธิผ ล (Effectiveness) ผลกำรปฏิ บัติร ำชกำรที่
บรรลุ วัตถุ ประสงค์แ ละเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิ บั ติ
รำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำดำเนินกำร รวมถึง
สำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
3.2 วิ เ ค รำะห์ ผล กระทบ /สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact)
โครงกำรที่ดำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative)

รวม

2.5
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แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองบั ว ในมิ ติ ต่ ำ งๆ จนน ำไปสู่ ก ำรจั ด ท ำโครงกำร
พั ฒ น ำท้ อ งถิ่ น โด ย ใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรื อ
หลักกำรบู รณำกำร (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
4.2 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง และโดยเฉพำะเศรษฐกิ จพอเพี ยงท้ องถิ่ น
(ด้ ำนกำรเกษตรและแหล่ งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy
Plan : LSEP)

รวม

ลาดับ

5

8

80

10

8

80

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

10

9

90

10

9

90

10

9

90

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

60

58

96.67
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ลาดับ

4
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ร้อยละของ
ความเห็นของ
คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผน

ลาดับ

5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร
เป็ นโครงกำรที่ มี วัตถุ ประสงค์ สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริ หำร
ส่วนตำบลหนองบั ว และดำเนิ นกำรเพื่ อให้ กำรพั ฒ นำบรรลุ ตำมวิ สั ยทั ศน์ ขององค์ กำร
บริหำรส่วนตำบลหนองบัวที่กำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต

5

5

100

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงกำรต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ควำมเป็ นมำของโครงกำร สอดคล้ องกั บหลั กกำรและเหตุ ผ ล วิ ธี กำรดำเนิ นงำนต้ อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง

5

5

100

5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนนำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้องสภำพที่อยำก
ให้ เกิดขึ้ นในอนำคตเป็ นทิ ศทำงที่ ต้องไปให้ ถึ งเป้ ำหมำยต้ องชั ดเจนสำมำรถระบุ จ ำนวนเท่ ำไหร่
กลุ่มเป้ำหมำยคื ออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่ มเป้ ำหมำยพื้ นที่ดำเนินงำน และระยะเวลำดำเนิ นงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำร หำกกลุ่ มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่ มเป้ำหมำยหลัก ใครคื อ
เป้ำหมำยรอง
5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2)
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) กำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (4)
กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรนำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว
ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้
ปำนกลำงสู่รำยได้ สูง (2) กำรพั ฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิ รูประบบเพื่ อสร้ำง
สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม (4) กำรรองรับกำรเชื่อมโยง
ภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ

5

4

80

5

4

80

5

5

100
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5
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5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ ยน
โครงสร้ ำ งเศรษฐกิ จ ไปสู่ Value–Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มำก
เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้ำ
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภำคอุ ต สำหกรรม ไปสู่ กำรขับ เคลื่อ นด้ว ยเทคโนโลยี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำร
เน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น
รวมถึ ง โครงกำรที่ เติ ม เต็ ม ด้ ว ยวิ ท ยำกำร ควำมคิ ด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำร
วิ จั ย และพั ฒ นำ แล้ ว ต่ อ ยอดควำมได้ เ ปรี ย บเชิ ง
เปรี ย บเที ย บ เช่ น ด้ ำ นเกษตร เทคโนโลยี ชี ว ภำพ
สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
โครงกำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว ง
ระยะเวลำของแผนพัฒ นำจัง หวัดที่ ได้กำหนดขึ้น เพื่ อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นเสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อน
กำรพั ฒ นำจัง หวัด ซึ่ งไม่ส ำมำรถแยกส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง
ออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้อง
เป็ น โครงกำรเชื่ อ มต่ อ หรื อ เดิ น ทำงไปด้ ว ยกั น กั บ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจนหรื อ กำร
เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลัก
ประชำรัฐ
เป็นโครงกำรที่ ดำเนินกำรภำยใต้พื้ นฐำนควำมพอเพี ยงที่
ประชำชนดำเนินกำรเองหรือร่วมดำเนินกำร เป็นโครงกำร
ต่ อยอดและขยำยได้ เป็ นโครงกำรที่ ประชำชนต้ องกำร
เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำม
มั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ นท้ องถิ่ นที่ พั ฒนำแล้ ว ด้ วยกำร
พัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)
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5
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5

96.67
100

5

5

100

5

5

100

5.9 งบประมำณ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ เป้ ำ หมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5
ประกำรในกำรจั ดท ำโครงกำรได้ แก่ (1) ควำมประหยั ด
(Economy) (2) ควำมมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ (Efficiency) (3)
ควำมมี ป ระสิ ทธิ ผ ล (Effectiveness) (4) ควำมยุ ติ ธรรม
(Equity) (5) ควำมโปร่งใส (Transparency)

5

5
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5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำร
งบประมำณ
กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้อง
กับโครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของ
รำคำกลำง รำคำกลำงท้อ งถิ่น มีค วำมโปร่ง ใสในกำร
ก ำห น ดรำค ำแล ะตรวจ ส อบ ได้ ใน เชิ ง ป ระจั ก ษ์
มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ำกว่ำร้อยละห้ำ
ของกำรนำไปตั้งงบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติ/เทศ
บั ญ ญั ติ เงิ น สะสม หรื อ รำยจ่ ำ ยพั ฒ นำที่ ป รำก ฏใน
รูปแบบอื่นๆ
5.11 มี ก ำรก ำหนดตั ว ชี้ วั ด (KPI) และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ
มี ก ำร ก ำห น ดดั ช นี ชี ้ ว ั ด ผ ล ง ำ น (Key Performance
Indicator : KPI) ที่ ส ำมำรถวั ด ได้ (measurable) ใ ช้
บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธิ ผ ล ( effectiveness) ใ ช ้ บ อ ก
ประสิ ท ธิ ภ ำพ (efficiency) ได้ เช่น กำรกำหนดควำมพึ ง
พอใจ กำรก ำหนดร้อยละ กำรกำหนดอันเกิ ดจำกผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะ
ได้รับ)
5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรดำเนินกำรตำม
โครงกำรพั ฒ นำ ซึ่ ง สอดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์ที่ ตั้ง ไว้
กำรได้ผ ลหรือ ผลที่เกิ ดขึ้นจะต้ องเท่ ำกับวัตถุป ระสงค์
หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง
ในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผล

100

ร้อยละของ
ความเห็นของ
คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน

ระดั บ ของค วำมส ำเร็ จ ได้ (3) ระบุ สิ่ ง ที่ ต้ อ งกำร
ดำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด และ
สำมำรถปฏิบั ติได้ (4) เป็ นเหตุเป็ นผล สอดคล้องกั บ
ควำมเป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้

100

92

93.75

3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำมโดยจำแนกตำมเพศ
เพศ
จำนวน (คน)
เพศชำย
165
เพศหญิง
211
376

ร้อยละ
43.88
56.12
100.00

ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจำแนกตำมช่วงอำยุ
อำยุ
จำนวน (คน)
ต่ำกว่ำ 18 ปี
7
อำยุ 18-30 ปี
101
อำยุ 31-50 ปี
178
อำยุ 51-60 ปี
66
อำยุสูงกว่ำ 60 ปี
24
รวม
376

ร้อยละ
1.86
26.86
47.34
17.55
6.38
100.00

ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โยจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ
จำนวน (คน)
ประถมศึกษำ
212

ร้อยละ
56.23

มัธยมศึกษำ/เทียบเท่ำ
อนุปริญญำ/ปวส.
ปริญญำตรี
สูงกว่ำปริญญำตรี
รวม

102
53
7
3
376

27.06
14.06
1.86
0.80
100.00

ตำรำงที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจำแนกตำมอำชีพ
อำชีพ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
แม่บ้ำน
71
19.14
เกษตรกร
213
57.41
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย
57
15.36
รับรำชกำร
10
2.70
รัฐวิสำหกิจ
2
0.54
นักเรียน/นักศึกษำ
11
2.96
อื่นๆ ระบุ..(รับจ้ำงทั่วไป)
7
1.89
รวม
376
100.00
3.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำน
3.2.1 ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในภำพรวม 4 งำนบริกำร ต่อกำรดำเนินงำน
3.2.1.1 ควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 93.12
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ
1. ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีระบบไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว
2. มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร
3. ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในกำรให้บริกำร
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน
5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรเหมำะสม ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร
6. มีกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อนหลัง
โดยรวม

92.87
93.65
94.77
92.42
91.99

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

93.04
93.12

มำกที่สุด
มำกที่สุด

3.2.1.2 ควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 93.01
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ
1. มีช่องทำงกำรให้บริกำรเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเสียงตำมสำย/เอกสำร

93.10
93.84

มำกที่สุด
มำกที่สุด

3. มีกำรให้บริกำรหลำยช่องทำง
4. มีกล่องรับฟังปัญหำและข้อคิดเห็นของผู้รับบริกำร
5. มีกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร
6. เข้ำถึงช่องทำงกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว และสะดวก
7. มีกำรจัดโครงกำรออกบริกำรนอกสถำนที่

โดยรวม

92.50
93.66
92.30
91.28
94.37

93.01

3.2.1.3 ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 92.80
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
1. เจ้ำหน้ำที่พูดจำสุภำพอัธยำศัยดีแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย
94.49
เหมำะ
2. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรวำงตัวเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
92.53
3. เจ้ำหน้ำที่บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
91.65
และมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
4. เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรให้บริกำร เช่น กำร
92.95
ตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้อย่ำงชัดเจน
ถูกต้องน่ำเชื่อถือ
5. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ
92.11
6. เจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่นไม่รับ
93.06
สินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบฯลฯ
โดยรวม
92.80
3.2.1.4 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ 93.15
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
1. สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน สะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร
2. ควำมเพียงพอของสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ
โทรศัพท์สำธำรณะ ที่นั่งคอยรับบริกำร
3. ควำมสะดวกของสถำนที่ให้บริกำรโดยรวม
4. “ควำมเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในกำรให้บริกำร
5. “คุณภำพและควำมทันสมัย” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในกำรให้บริกำร
6. กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้
บริกำร
7. มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร/ป้ำยประชำสัมพันธ์ มีควำมชัดเจนและ
เข้ำใจง่ำย

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

ระดับควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

ระดับควำมพึงพอใจ

93.69
93.49

มำกที่สุด
มำกที่สุด

92.70
90.22
93.68
94.40

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

93.88

มำกที่สุด

โดยรวม

93.15

ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจตำมตัวชี้วัดในภำพรวมทั้ง 4 งำนบริกำร
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
93.12
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
93.01
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
92.80
4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
93.15
โดยรวม
93.01

มำกที่สุด

ระดับควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

3.2.2 ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในภำพรวม 4 งำนบริกำร ต่อกำรดำเนินงำน
3.2.2.1 ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนโยธำและกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
92.96
มำกที่สุด
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
92.32
มำกที่สุด
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
93.65
มำกที่สุด
4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
93.41
มำกที่สุด
โดยรวม
93.08
มำกที่สุด
3.2.2.2 ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดในที่สำธำรณะ
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
93.27
มำกที่สุด
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
93.69
มำกที่สุด
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
92.40
มำกที่สุด
4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
92.85
มำกที่สุด
โดยรวม
93.05
มำกที่สุด
3.2.2.3 ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
93.27
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
93.69
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
92.40

ระดับควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
โดยรวม

93.00
93.09

3.2.2.4 ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำรในด้ำนสำธำรณสุข
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ
1. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
92.90
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
92.61
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
92.68
4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
92.93
โดยรวม
92.78

มำกที่สุด
มำกที่สุด

ระดับควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

สรุปผลกำรสำรวจและประเมินควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
แสดงร้อยละควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำร
ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ
1. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ 1 งำนด้ำนโยธำและกำรขอ
93.08
มำกที่สุด
อนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง
2. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ 2 งำนด้ำนกำรรักษำควำม
93.05
มำกที่สุด
สะอำดในที่สำธำรณะ
3. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ 3 งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและ
93.09
มำกที่สุด
สวัสดิกำรสังคม
4. ควำมพึงพอใจในงำนบริกำรที่ 4 งำนด้ำนสำธำรณสุข
92.78
มำกที่สุด
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
93.01
มากที่สุด

4. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล
ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานปี 2562 และแผนดาเนินการเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
3. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
4. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน
รวม

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ
-

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ
4
3.47

จานวน
15

ร้อยละ
13.04

23

20.00

-

-

4

18

15.65

-

-

41

35.65

-

97

84.34

-

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
ทั้งหมด

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
2

จานวน
19

3.47

-

-

3

27

1

0.86

-

-

-

19

-

9

7.82

-

-

11

50

-

18

15.65

-

-

16

115

สรุป
โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรแล้ว
97 โครงกำร
โครงกำรที่มีในแผนดำเนินงำนปี 2562 จำนวน 115 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 97 x 100 = 84.34
115

ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙ และหนัง สือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้
เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (๑) กำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยนและตุลำคมของทุกปี กำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น คณะกรรมกำรฯ สำมำรถนำเอำผลกำรวัดคุณภำพของแผนมำใช้เป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้องถิ่น ได้ตำมควำม
เหมำะสม เพื่อรวบรวมรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ และเป็นข้อมูลในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้กำรประเมินเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพ ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังกล่ำว จึงได้ดำเนินกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำตำมแบบประเมินคุณภำพของ
แผนพัฒนำ โดยสรุปผลกำรประเมินมีรำยละเอียด ดังนี้
4.1 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวมปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.1 ควำมสำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์
1.1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรเมืองและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (ตุลำคม 61 – มีนำคม 62)

จำนวน
โครงกำรปี
2562

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำรที่
อนุมัติ
งบประมำณ

งบประมำณ
(บำท)

คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 1
2562

25

2,836,500

19

2,350,000

82.84

จำนวน
โครงกำรปี
2562

65

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
เบิกจ่ำย
คิดเป็นร้อยละ
ที่ดำเนินกำร
โครงกำรที่อนุมัติ งบประมำณแล้ว ของงบประมำณ
เสร็จแล้ว
(บำท)
ที่อนุมัติ

15

78.94

1,477,696.12

62.88

1.1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ (ตุลำคม 60 – มีนำคม 61)
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
เบิกจ่ำย
คิดเป็นร้อยละ
(บำท)
โครงกำรที่
(บำท)
งบประมำณ.ใน
ที่ดำเนินกำร
โครงกำรที่อนุมัติ งบประมำณแล้ว ของงบประมำณ
อนุมัติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2
เสร็จแล้ว
(บำท)
ที่อนุมัติ
งบประมำณ
2562
77,263,417

27

4,882,000

6.31

23

85.18

1.1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (ตุลำคม 61 – มีนำคม 62)

4,461,326.48

91.38

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง
ดำเนินกำร

โครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินกำร

-

4

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง
ดำเนินกำร

โครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินกำร

-

4

จำนวน
โครงกำรปี
2562

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำรที่
อนุมัติ
งบประมำณ

งบประมำณ
(บำท)

คิดเป็นร้อยละ
งบประมำณ.ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 3
2562

33

4,853,647

19

4,187,822

86.28

จำนวน
โครงกำรปี
2562

59

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
เบิกจ่ำย
คิดเป็นร้อยละ
ที่ดำเนินกำร
โครงกำรที่อนุมัติ งบประมำณแล้ว ของงบประมำณ
เสร็จแล้ว
(บำท)
ที่อนุมัติ

18

94.73

3,274,801.34

78.19

โครงกำรที่อยู่ใน
ระหว่ำง
ดำเนินกำร

โครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินกำร

-

1

1.1.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง สวัสดิกำรชุมชนและสังคม (ตุลำคม 61 – มีนำคม 62)
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
เบิกจ่ำย
คิดเป็นร้อยละ โครงกำรที่อยู่ใน
(บำท)
โครงกำรที่
(บำท)
งบประมำณ.ใน
ที่ดำเนินกำร
โครงกำรที่อนุมัติ งบประมำณแล้ว ของงบประมำณ
ระหว่ำง
อนุมัติ
ยุทธศำสตร์ที่ 4
เสร็จแล้ว
(บำท)
ที่อนุมัติ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
2562
16,133,400

50

15,738,593

97.55

41

82.00

13,817,751.86

87.79

-

โครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินกำร

9

2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน

งบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากเกินไป ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ
5. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สาหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา
6. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านสาธารณสุขและด้านเกษตรโดยตรงจึงทาให้บางโครงการไม่ได้
ดาเนินการ
7. ขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปมาทาให้มีขั้นตอนทาให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขาดประสบการณ์และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดาเนินการซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดาเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว
6. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองทั้งก่อนเริ่ม โครงการ
ระหว่างดาเนินการ และหลังดาเนินโครงการเสร็จสิ้น
7. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องดาเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินโครงการเอง
8. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว
9. ลงระบบข้อมูลการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ E-Paln ให้เป็นปัจจุบัน

ผลกำรพิจำรณำ กำรพิจำรณำและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น(2561-2565)
ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่......เดือนตุลำคม 2562 เป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้ อ มู ล สภำพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐำนขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
3.8 แผนงำน
3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงกำร
รวมคะแนน

2
3

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้
16

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
80

15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

12
55
8
8
8
5
4
4
5
5
3
5
83

80
84.61
80
80
80
100
80
80
100
100
60
100
83

1.2

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้
ลาดับ

1

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
16
80
ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐาน 20
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
1.1 ข้อมูล เกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ ตั้ง
ของหมู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชน/ต ำบล ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้
ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่ น เขต
กำรปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ ำ นกำรเมื อ ง/กำร
ปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ป ร ะช ำก ร แล ะ ช่ วงอ ำยุ แ ล ะจ ำน วน
ประชำกร ฯลฯ
1.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภำพทำงสั ง คม เช่ น
กำรศึ กษำ สำธำรณสุ ข อำชญำกรรม ยำ
เสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น
กำรคมนำคมขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ

3

2

66.66

2

1

50

2

1

50

2

2

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช่ น
กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุ สั ต ว์ กำร
บริก ำร กำรท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สำหกรรม กำร
พำณิ ช ย์ /กลุ่ ม อำชี พ แรงงำน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ำ)
1.6 ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ศ ำส น ำ ป ร ะเพ ณี
วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ ประเพณี
และงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำ
ถิ่ น สิ น ค้ ำ พื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก ฯลฯ
และอื่นๆ
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2

2

100

2

2

100

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น
น้ ำ ป่ ำ ไ ม้ ภู เ ข ำ คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ
1.8 กำรส ำรวจและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ กำร
จัดท ำแผนพัฒ นำท้องถิ่น หรือกำรใช้ข้อมู ล
จปฐ.
1.9 กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ
วิธีกำร และกำรดำเนินกำรประชุมประชำคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด ร่วมทำ
ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจส อบ ร่ ว ม รั บ
ประโยชน์ ร่ ว มแก้ ปั ญ หำ ปรึ ก ษำหำรื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำสำหรับกำร
พัฒนำท้องถิ่นตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลหนองบัว

2

1

50

2

2

100

3

3

100

รวม

20

16

80

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1.3

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
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2

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเชื่อมโยง
ค วำม ส อ ด ค ล้ อ ง ยุ ท ธศ ำส ต ร์ จั งห วั ด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด ยุ ท ธศำสตร์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว นโยบำย
ของผู้ บ ริ ห ำร รวมถึ ง ควำมเชื่ อ มโยงแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
15
12
80
2

1

50

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

และสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0
2.2 กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมื องเฉพำะและกำรบั ง คั บ ใช้ ผลของกำร
บังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
2.3 กำรวิ เ ครำะห์ ท ำงสั ง คม เช่ น ด้ ำ น
แรงงำน กำรศึ ก ษำ สำธำรณสุ ข ควำม
ยำกจน อำชญำกรรม ปั ญ หำยำเสพติ ด
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒ นธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น
2.4 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำน
รำยได้ ค รั ว เรื อ น กำรส่ ง เสริม อำชี พ กลุ่ ม
อำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและ
กลุ่ มต่ ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิ จ และควำม
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
2.5 กำรวิเครำะห์สิ่ งแวดล้อ ม พื้น ที่สีเขีย ว
ธรรมชำติต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำร
หรื อ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น กำรประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ
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2.6 ผลกำรวิ เครำะห์ ศั กยภำพเพื่ อประเมิ น
สถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำร
พั ฒ นำในอนำคตของท้ องถิ่ น ด้ วยเทคนิ ค
SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรดำเนินงำน

1

1

100

2

1

50

2

2

100

2

2

100

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม
2

1

50

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ได้ แ ก่ S-Strength (จุ ด แ ข็ ง )W-Weakness
(จุ ด อ่ อ น) O-Opportunity (โอกำส) และTThreat (อุปสรรค)
2.7 สรุปประเด็นปัญ หำและควำมต้องกำร
ของประชำชนเชิงพื้นที่ มีกำรนำเสนอปัญหำ
ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำนของ
ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำร
แก้ไขปั ญ หำ กำรก ำหนดวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
แก้ไขปัญหำ
2.8 สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่
ได้ รั บ และกำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถำนกำรณ์ กำรพัฒนำ กำรตั้ง งบประมำณ
กำรเบิ กจ่ำยงบประมำณ กำรประเมิ นผล
กำรน ำแผนพั ฒ นำท้ องถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ในเชิ ง
ปริมำณ และกำรประเมินประสิท ธิผ ลของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ
2.9 ผ ล ที่ ได้ รั บ จำกกำรด ำเนิ น งำนใน
ปีง บประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหำ
อุปสรรคกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำร

2

1

50

2

2

100

1

1

100

15

12

80

แก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560

รวม

1.4

ยุทธศาสตร์

ลาดับ

3

ประเด็นพิจารณา

ยุทธศาสตร์
3.1 ยุ ท ธศำสตร์ ข ององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
ตำบลหนองบัว
สอดค ล้ อ งกั บ สภ ำพ สั ง ค ม เศ รษ ฐกิ จ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหำกำร
พัฒ นำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธศำสตร์ ข ององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
ตำบลหนองบัว และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ
แผนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี แผนพั ฒ นำ
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค ม แห่ งช ำติ แล ะ
Thailand 4.0
3.2 ยุ ท ธศำสตร์ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ สภำพสั ง คม
เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น และ
ยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำ
รัฐ แผนยุทธศำสตร์ช ำติ 20 ปี แผนพัฒ นำ
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค ม แห่ งช ำติ แล ะ
Thailand 4.0
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชำติ แผนกำรบริห ำรรำชกำรแผ่น ดิ น
นโยบำย/ยุท ธศำสตร์ คสช. และนโยบำย
รัฐบำล หลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสั ย ทั ศ น์ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแสดงสถำนภำพที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ต้องกำร
จะเป็ น หรื อ บรรลุ ถึ ง อนำคตอย่ ำ งชั ด เจน
สอดคล้ อ งกั บ โอกำสและศั ก ยภำพที่ เป็ น
ลั ก ษณะเฉพำะขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
ต ำบลหนองบั ว และสั ม พั น ธ์ กั บ โครงกำร
พัฒนำท้องถิ่น

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
65
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ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่ง
ที่ ต้ อ งท ำตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข ององค์ ก ำร
บริหำรส่วนตำบลหนองบัวที่จ ะนำไปสู่กำร
บรรลุวิ สัย ทัศ น์ หรือ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ควำม
ชั ด เจน ในสิ่ ง ที่ จ ะด ำเนิ นกำรให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้ ำ ประสงค์ ข องแต่ ล ะประเด็ น กลยุ ท ธ์ มี
ควำมสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning)
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กำร
บริ ห ำรส่ ว นต ำบลหนองบั ว ซึ่ ง เกิ ด จำก
ศักยภำพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ทำงยุทธศำสตร์
3.8 แผนงำน
แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำใน
อนำคต กำหนดจุดมุ่ง หมำยในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง หรื อ แผนงำนที่ เกิ ด จำกเป้ ำ ประสงค์
ตั ว ชี้ วั ด ค่ ำเป้ ำ หมำย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทำง
ยุ ท ธศำสตร์ แ ละยุ ท ธศำสตร์ ข ององค์ ก ำร
บริหำรส่วนตำบลหนองบัวที่มีค วำมชัดเจน
นำไปสู่กำรจัดทำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงำนและ
ควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
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80
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80
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และประเมินผลแผน
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คะแนน
เต็ม

คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ได้ คะแนนเต็ม ติดตามและประเมินผลแผน

3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
3.10 ผลผลิต/โครงกำร
ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงกำรที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่กำรจัดทำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน

5

3

60

5

5

100

รวม

100

83

83

2.

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลกำรให้ ค ะแนนโครงกำรขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลหนองบั ว ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่
ตุลำคม 2562 เป็นดังนี้
ลาดับ
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1
2

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไปปฏิบั ติในเชิ ง
ปริมาณ
การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไปปฏิบั ติในเชิ ง
คุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร
5.3 เป้ ำหมำย (ผลผลิ ตของโครงกำร) มี ควำมชั ดเจนน ำไปสู่ กำรตั้ ง
งบประมำณได้ถูกต้อง

3
4
5

คะแนน
เต็ม
10
10

คะแนน
ที่ได้
9
8

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
90
80

10

9

90

10
60
5
5
5

9
50
4
4
4

90
83.33
80
80
80

5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
5.5 เป้ ำ หมำย (ผลผลิ ต ของโครงกำร) มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
5.8 โครงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจนหรื อ กำรเสริ ม สร้ ำ งให้
ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ
5.9 งบประมำณ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ เป้ ำหมำย (ผลผลิ ต ของ
โครงกำร)
5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ
5.11 มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

2.2

5
5

3
3

60
60

5
5
5

4
5
4

80
100
80

5

5

100

5
5

5
5

100
100

5
100

4
85

80
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การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้
ลาดับ

1

ประเด็นพิจารณา

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดทำยุทธศำสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ใช้ กำรวิ เครำะห์

SWOT Analysis/ Demand ( Demand
Analysis) / Global Demand แ ล ะ
Trendปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่ อกำรพั ฒนำ อย่ำงน้ อยต้องประกอบด้ วย

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
9
90
10

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

กำรวิเครำะห์ ศั กยภำพด้ำนเศรษฐกิจด้ ำนสั งคม
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)

รวม

2.3
ลาดับ

2

9

10

90

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
4
80
5

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.1 กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อ
น ำมำใช้ วัด ผลในเชิ ง ปริม ำณ เช่ น กำรวั ด
จ ำนวนโครงกำร กิ จ กรรม งำนต่ำงๆ ก็คื อ
ผลผลิตนั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำย
เอำไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินกำรจริงตำมที่
ได้ ก ำหนดไว้เท่ ำไหร่ จ ำนวนที่ ไม่ ส ำมำรถ
ด ำเนิ น กำรได้ มี จ ำนวนเท่ ำ ไหร่ สำมำรถ
อ ธิ บ ำ ย ได้ ต ำ ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ
(Efficiency) ของกำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ตำม
อำนำจหน้ำที่ที่ได้กำหนดไว้

2.4

2.2 วิ เ ครำะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ
(Impact) โค รงกำรที่ ด ำเนิ น กำรในเชิ ง
ปริมำณ (Quantitative)

5

4

80

รวม

10

8

80

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

3

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

5

4

3.1 กำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนพั ฒ นำในเชิ ง
คุ ณ ภำพคื อ กำรน ำเอำเทคนิ ค ต่ ำ งๆ มำใช้ เพื่ อ วั ด ว่ ำ

ร้อยละของ
ความเห็นของ
คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน
80

ภำรกิจ โครงกำร กิจ กรรม งำนต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรใน
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่
และเป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ มี
สภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำร
ได้ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง เป็ นไป ตำมห ลั ก
ประสิทธิผ ล (Effectiveness) ผลกำรปฏิ บัติร ำชกำรที่
บรรลุ วัตถุ ประสงค์แ ละเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิ บั ติ
รำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำดำเนินกำร รวมถึง
สำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
3.2 วิ เ ค รำะห์ ผล กระทบ /สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact)
โครงกำรที่ดำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative)

รวม

2.5
ลาดับ

4

5

100

10

9

90

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

5

5

100

5

4

100

10

9

90

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นพิจารณา

แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
หนองบั ว ในมิ ติ ต่ ำ งๆ จนน ำไปสู่ ก ำรจั ด ท ำโครงกำร
พั ฒ น ำท้ อ งถิ่ น โด ย ใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรื อ
หลักกำรบู รณำกำร (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
4.2 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง และโดยเฉพำะเศรษฐกิ จพอเพี ยงท้ องถิ่ น
(ด้ ำนกำรเกษตรและแหล่ งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy
Plan : LSEP)

รวม

ลาดับ

5

ประเด็นพิจารณา

ร้อยละของ
ความเห็นของ
คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน

ร้อยละ
ของ

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

คะแนน
เต็ม
5

60
5

50
4

80

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงกำรต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ควำมเป็ นมำของโครงกำร สอดคล้ องกั บหลั กกำรและเหตุ ผ ล วิ ธี กำรดำเนิ นงำนต้ อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง

5

4

80

5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนนำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้องสภำพที่อยำก
ให้ เกิดขึ้ นในอนำคตเป็ นทิ ศทำงที่ ต้องไปให้ ถึ งเป้ ำหมำยต้ องชั ดเจนสำมำรถระบุ จ ำนวนเท่ ำไหร่
กลุ่มเป้ำหมำยคื ออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่ มเป้ ำหมำยพื้ นที่ดำเนินงำน และระยะเวลำดำเนิ นงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำร หำกกลุ่ มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่ มเป้ำหมำยหลัก ใครคื อ
เป้ำหมำยรอง
5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2)
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) กำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (4)
กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรนำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว
ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้
ปำนกลำงสู่รำยได้ สูง (2) กำรพั ฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิ รูประบบเพื่ อสร้ำง
สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม (4) กำรรองรับกำรเชื่อมโยง
ภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ

5

4

80

5

3

60

5

3

60

โครงการพัฒนา
5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร
เป็ นโครงกำรที่ มี วัตถุ ประสงค์ สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริ หำร
ส่วนตำบลหนองบั ว และดำเนิ นกำรเพื่ อให้ กำรพั ฒ นำบรรลุ ตำมวิ สั ยทั ศน์ ขององค์ กำร
บริหำรส่วนตำบลหนองบัวที่กำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต

ติดตามและ
ประเมินผล
แผน

ลาดับ

5

ประเด็นพิจารณา

โครงการพัฒนา
5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ ยน
โครงสร้ ำ งเศรษฐกิ จ ไปสู่ Value–Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มำก
เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้ำ
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภำคอุ ต สำหกรรม ไปสู่ กำรขับ เคลื่อ นด้ว ยเทคโนโลยี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำร
เน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น
รวมถึ ง โครงกำรที่ เติ ม เต็ ม ด้ ว ยวิ ท ยำกำร ควำมคิ ด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำร
วิ จั ย และพั ฒ นำ แล้ ว ต่ อ ยอดควำมได้ เ ปรี ยบเชิ ง
เปรี ย บเที ย บ เช่ น ด้ ำ นเกษตร เทคโนโลยี ชี ว ภำพ
สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
โครงกำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว ง
ระยะเวลำของแผนพัฒ นำจัง หวัดที่ ได้กำหนดขึ้น เพื่ อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นเสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อน
กำรพั ฒ นำจัง หวัด ซึ่ งไม่ส ำมำรถแยกส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง
ออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้อง
เป็ น โครงกำรเชื่ อ มต่ อ หรื อ เดิ น ทำงไปด้ ว ยกั น กั บ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจนหรื อ กำร
เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลัก
ประชำรัฐ
เป็นโครงกำรที่ ดำเนินกำรภำยใต้พื้ นฐำนควำมพอเพี ยงที่
ประชำชนดำเนินกำรเองหรือร่วมดำเนินกำร เป็นโครงกำร
ต่ อยอดและขยำยได้ เป็ นโครงกำรที่ ประชำชนต้ องกำร
เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำม
มั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ นท้ องถิ่ นที่ พั ฒนำแล้ ว ด้ วยกำร
พัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้
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5.9 งบประมำณ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ เป้ ำ หมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5
ประกำรในกำรจั ดท ำโครงกำรได้ แก่ (1) ควำมประหยั ด
(Economy) (2) ควำมมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ (Efficiency) (3)
ควำมมี ป ระสิ ทธิ ผ ล (Effectiveness) (4) ควำมยุ ติ ธรรม
(Equity) (5) ควำมโปร่งใส (Transparency)

5

5

ประเด็นพิจารณา
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ลาดับ

5

โครงการพัฒนา
5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำร
งบประมำณ
กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้อง
กับโครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของ
รำคำกลำง รำคำกลำงท้อ งถิ่น มีค วำมโปร่ง ใสในกำร
ก ำห น ดรำค ำแล ะตรวจ ส อบ ได้ ใน เชิ ง ป ระจั ก ษ์
มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ำกว่ำร้อยละห้ำ
ของกำรนำไปตั้งงบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติ/เทศ
บั ญ ญั ติ เงิ น สะสม หรื อ รำยจ่ ำ ยพั ฒ นำที่ ป รำก ฏใน
รูปแบบอื่นๆ
5.11 มี ก ำรก ำหนดตั ว ชี้ วั ด (KPI) และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ
มี ก ำร ก ำห น ดดั ช นี ชี ้ ว ั ด ผ ล ง ำ น (Key Performance
Indicator : KPI) ที่ ส ำมำรถวั ด ได้ (measurable) ใ ช้
บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธิ ผ ล ( effectiveness) ใ ช ้ บ อ ก
ประสิ ท ธิ ภ ำพ (efficiency) ได้ เช่น กำรกำหนดควำมพึ ง
พอใจ กำรก ำหนดร้อยละ กำรกำหนดอันเกิ ดจำกผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะ
ได้รับ)
5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรดำเนินกำรตำม
โครงกำรพั ฒ นำ ซึ่ ง สอดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์ที่ ตั้ง ไว้
กำรได้ผ ลหรือ ผลที่เกิ ดขึ้นจะต้ องเท่ ำกับวัตถุป ระสงค์
หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง
ในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผล

100

ร้อยละของ
ความเห็นของ
คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน

ระดั บ ของค วำมส ำเร็ จ ได้ (3) ระบุ สิ่ ง ที่ ต้ อ งกำร
ดำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด และ
สำมำรถปฏิบั ติได้ (4) เป็ นเหตุเป็ นผล สอดคล้องกั บ
ควำมเป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้

100

85

85

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่ มเติม ( ฉบั บที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอ
รำยงำนต่อสภำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น ทรำบ
โดยทั่วกัน และปิ ดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือ น
เมษำยนและตุลำคมของทุกปี
เพื่ อให้ เป็ น ไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้ วยกำรจัดท ำแผนพั ฒ นำขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561 องค์ กำรบริหำรส่ วนหนองบั ว จึง ประกำศรำยงำนกำรติด ตำมและประเมิน ผลแผนพั ฒ นำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 ของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว ตำมที่รำยงำนต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว และใน
กำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 ธันวำคม 2562
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 19 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2562
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นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว

