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  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
         เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

           ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  

            *********************************** 

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า    
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  
๖ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) ทั ้งนี ้  ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื ่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
(e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าดังกล่าวด้วย          
โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าได้เสนอสภา
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองค้า  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  โทรศัพท์ ๐๔5 - 960529   
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ส่วนที่ 1    
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที ่แตกต่างกันมีจุดหมาย          
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ และประชาชน สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองค้าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าตรวจสอบ     
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา ที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนิน     
งานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ        
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จ ุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ป ัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2561 - 2565) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าให้
เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด                 จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์
ได้ดังนี ้
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ ้น  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ       
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
  4. เพื ่อทราบถึงสถานภาพการบร ิหารการใช้จ ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล            
หนองค้า 
  5. เพื ่อสร้างความรับผิดชอบของผู ้บร ิหารท้องถิ ่น  ปลัด/รองปลัดผู ้บริหารระดับสำนัก/กอง             
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                     
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่นและคณะกรรมการ  (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผ ู ้แทนหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องที่ นายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองค ้าค ัด เล ือก                   
จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองค้าคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส ่วนตำบล            
หนองค้า ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพื ่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา        
ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส ่วนตำบล         
หนองค้า ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็นต้น  จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผล
ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที ่ได้มากำหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก       
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที ่กำหนดไว้                
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย       
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
   
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนสูงเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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  โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า                        หรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองค้า 
  3. การรายงานผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29(3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง 

นายก อบต. 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

นายก อบต. สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายก อบต. 
 

             ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองค้าทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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เครื่ องการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น ได ้ แก ่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ     
ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองค้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าเสนอสภา
ท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่ จริงในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองค้ามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอเมืองศรีสะเกษธานีและจังหวัดศรีสะเกษธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส ่วนตำบล           
หนองค้ากำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
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    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส ่วนตำบล           
หนองค้า กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองค้าใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองค้ามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต                        (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไป
ใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน                            
(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) 
เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย   ในองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองค้า   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพื ้นที ่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าจะมีการบันทึกการสำรวจ และ
ทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที ่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่
จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองค้าเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
   2.1 วิสัยทัศน์(Vision) 

“ตำบลน่าอยู่  การคมนาคมสะดวก  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดี  
สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  1.เพ่ือให้ตำบลหนองค้าเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานคลอบคุมทั่วถึง 
  2.ประชาชนในตำบลมีฐานรากท่ีเข้มแข็งพ่ึงตนเองและแข่งขันได้อย่างยังยืน 
  3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4.ประชาชนในตำบลสำนึกรักในศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  6.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
  7.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
  8.การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
  1.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
  2.ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  3.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และคงไว้ให้รุ่นลูกหลาน
สืบทอดต่อไป 
  4.ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  5.ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
  6.สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ 
  7.ประสิทธิภาพการบริหารองค์กรเพิ่มข้ึน 
 
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. การได้รับบริการพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี 
  3. การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพ่ึงตนเอง 
  4. การได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
  5. การศึกษาดี มีคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

6. การเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  7. การอนุรักศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  8. ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  10. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
 

 2.6 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  2. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. พัฒนาโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

  4. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  5.สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดกิารให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
  6. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬา 
  7. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น 

8. สร้างความเข้มแข็งแก่สถานบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและปัญหา
ทางสังคม   
9. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา 
    ที่ยั่งยืน 

  10. การพัฒนาคุณภาพการให้บริหารแก่ประชาชน 

การวางแผน 
            อบต.หนองค้า ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน    เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
           อบต.หนองค้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  
  ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1)ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

57 56,289,000 49 60,669,600 69 64,883,100 61 60,775,400 39 17,665,080 

2) ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและการ
แก้ไข ปัญหาความ
ยากจน 

12 755,000 12 755,000 11 745,000 11 745,000 11 745,000 

3) ยุทธศาสตร์ด้าน
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

68 5,640,560 91 6,206,900 88 6,272,900 94 6,761,715 96 6,759,500 

4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

41 12,021,000 37 14,310,000 26 10,070,000 26 9,985,000 26 9,425,000 

5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

18 3,900,000 18 4,400,000 16 4,000,000 23 5,692,000 14 1,196,000 

รวม 196 78,605,560 207 86,341,500 210 85,971,000 215 83,959,115 186 35,790,580 
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   การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.หนองค้า ไดป้ระกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 78 โครงการ 
งบประมาณ 15,757,015.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงันี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 5,518,200.00 

2) ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจและการแก้ไข ปัญหาความยากจน - - 

3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต 48 2,897,415.00 

4) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 7 7,321,400.00 

5) ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 2 20,000.00 

รวม 78 15,757,015.00 
 

   
   รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณ อบต.หนองค้า มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
การเสริมผิวแอสฟัลติกคอนก
รีต จากถนน 3015 – บ้าน
หนองเตย 

435,000.00 กองช่าง 
เพ ื ่ อ ให ้ ประชาชน
ส ั ญ จ ร ไ ป - ม า  ไ ด้
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 880 เมตร 
ดำเนินการปี
ละ 250 เมตร 

2. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
  
  
  
  

โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้าน
หนองค้า (หนองพุก) หมู่ที ่2 

175,000 

  
  
  

กองช่าง 

1. เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  
2. เพ ื ่อให ้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้สะดวก
ลดอุบัติเหตุ  
3. เพื ่อช่วยลดต้นทุน
ในการขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง 3 ม. 
ยาว 700 ม. หรือ
มีหินคลุกไม่น้อย
กว่า 210 ลบ.ม. 

3. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เส้นทางจากบ้านหนองออ หมู่
ที ่3 - บ้านสะมัด ตำบลวังหิน 
อ.วังหิน (กม. 0+000 - 
0+800) 
  
  
 
 
 
  

478,300.00 

  
กองช่าง 1. เพื ่อก่อสร้างถนน 

คสล. เส ้นทางจาก
บ้านหนองออ หมู่ที ่3 
- บ้านสะมัด    ต.วัง
หิน  
2. เพื ่อให้ประชาชน
ส ั ญ จ ร ไ ป - ม า ไ ด้
สะดวกลดอุบัติเหตุ  
  

ก่อสร้างถนนคสล. 
ขนาด 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
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4. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก 
หมู่ที่ 4 - บ้านหนองยวน ต.
วังหิน หมู่ที่ 4 (กม. 0+133 
- 0+288) 

481,300.00 

  
  

กองช่าง 

1.เพื ่อก่อสร้างถนน 
คสล.  
2. เพื ่อให้ประชาชน
ส ั ญ จ ร ไ ป - ม า  ไ ด้
ส ะ ด ว ก แ ล ะ ล ด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 155 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.
ไม่น้อย
กว่า 775 ตาราง
เมตร 

5. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน
โพธิ์น้อย ม. 5 - บ้านหนอง
เตย ต.พรหมสวัสดิ ์

465,300.00 

  
  

กองช่าง 

1.เพื ่อก่อสร้างถนน 
คสล.  
2. เพื ่อให้ประชาชน
ส ั ญ จ ร ไ ป - ม า  ไ ด้
ส ะ ด ว ก แ ล ะ ล ด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 155 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.
ไม่น้อย
กว่า 775 ตาราง
เมตร 

6. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน ลงหิน
คลุกหมู่ที่ 4 เส้นทางทางเข้า
ประปา - หนองโพธิ ์

67,300 

  
กองช่าง 

เพ ื ่ อ ให ้ ประชาชน
ส ั ญ จ ร ไ ป - ม า  ไ ด้
ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ล ด
อุบัติเหตุ 

กว้าง 3 ม. 
ยาว 268 ม. 
 
 
  

7. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
หนองค้า หมู่ที ่2 (ซอยหน้า 
รพสต.หนองค้า) 

105,100.00 

  
  

กองช่าง 
1. เพื ่อก่อสร้างถนน 
คสล.  
2. เพื ่อให้ประชาชน
ส ั ญ จ ร ไ ป - ม า ไ ด้
สะดวกลดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้างถนนคสล. 
ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 36 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 180.00 ตร.
ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.10 ม. 

8. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
  
  
  
  
  
  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
หนองค้า หมู่ที ่2  
(ซอยนายสุพิศ) 

256,400 

  
  
  

กองช่าง 

1. เพื ่อก่อสร้างถนน 
คสล.  
2. เพื ่อให้ประชาชน
ส ั ญ จ ร ไ ป - ม า ไ ด้
สะดวกลดอุบัติเหตุ 
  
  

ก่อสร้างถนนคสล. 
ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400.00 ตร.
ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.10 ม.  

9. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คล ุก ถนนเพ ื ่อการเกษตร 
บ้านเสมอใจ หมู ่ที่  7 (นาย
บุญเร่ง สมเผ่า - นายโท ดวง
เนตร) 

133,100 

  
  

กองช่าง 

1. เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  
2. เพ ื ่อให ้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้สะดวก
ลดอุบัติเหตุ  
3. เพ ื ่อขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปร ั บปร ุ ง ถนนลง   
หินคลุก ขนาดกว้าง
3.00 เ ม ต ร 
ยาว 530.00 เมตร 
หร ือม ีห ินคล ุก ไม่
น ้ อ ย ก ว ่ า  159    
ลบ.ม. 
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10. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก ถนนเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองออ หมู่ที ่3 (ถนน
ทางเข้าหนองออ) 

87,900 

  
 
  

กองช่าง 

1. เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้สะดวก
ลดอุบัติเหตุ  
3. เพื่อขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ขนาด 
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 350.00 เมต
ร หรือมีหินคลุกไม่
น้อย
กว่า 105 ลบ.ม. 

11. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก ถนนเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองออ หมู่ที ่3 (แยก
ไปบ้านสมัด -เชื่่อมแยกบ้าน
บก บ้านหนองยวน) 
  

167,500 

  
  

กองช่าง 

1. เพื่อปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มาได้สะดวก
ลดอุบัติเหตุ  
3. เพื่อขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก ขนาด 
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 710 เมตร 
หรือมีหินคลุกไม่
น้อยกว่า  
213 ลบ.ม. 
  

12. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก ถนนเพื่อการเกษตร 
บ้านโพธ์ิน้อย หมู่ที่ 5 
- หนองกะบูรณ ์

511,000 

  
  
  
  

กองช่าง 
1. เพื่อปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก 2. เพื่อให้
ประชาชนสัญจรไป-
มาไดส้ะดวกลด
อุบัติเหตุ 3. เพื่อ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก จำนวน 2 ช่วง 
ช่วงท่ี 1  
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,035 เมตร 
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีความยาว
รวม 2,035 เมตร 
หรือมีหินคลุกไม่
น้อยกว่า 
610.5 ลูกบาศก์
เมตร 

13. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านหนองค้า หมู่
ที ่1 (ไปหนองขาม) 

120,000 

  
กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง และลด
ต้นทุนในการเกษตร 

บ้านหนองค้า หมู่
ที ่1 (ไปหนอง
ขาม) 

14. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร(แรงต่ำ) เส้นทาง 
ไปป่าช้า หมู่ที่ 2 

120,000 

  
  

กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง และลด
ต้นทุนในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 2 

15. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านหนองออ หมู่
ที ่3 ถึง เส้นทางไปหนอง
โพธิ์) 

120,000 

  
กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง และลด
ต้นทุนในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 3 

16. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านบก หมู่
ที ่4 จากแยกหนองโพธิ์ - 
ทางไปบ้านหนองยวน 

100,000 

  
กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง และลด
ต้นทุนในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้าน
หนองออ หมู่ที ่4 
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17. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านเสมอใจ หมู่
ที ่7 (สายบ้านเสมอใจ - บ้าน
หนองเตย - นานายประดิษฐ์) 

150,000 

  
กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าการเกษตร
อย่างทั่วถึง และลด
ต้นทุนในการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 7 

18. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ำ คสล.บ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 2 จากถนน ศก 3015 
- บ้านนางเทียน ฝาปิด คสล. 

365,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรได้สะดวกลด
อุบัติเหต ุ

ฝาปิด คสล. 
จำนวน 390 ฝา 

19. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองสะลาม 
หมู่ที่ 6 
  

580,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

ประปาชนาดเล็ก 
 
  

20. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายไฟฟ้า
การเกษตร หมู่ที่ 5 

500,000 

  
  

กองช่าง 
ประชาชนมีไฟฟ้า
เกษตรใช้อย่างทั่วถึง
ลดต้นทุนการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร หมู่
ท่ี 5 จำนวน  
3 ช่วง  
ช่วงท่ี 1 นานาง
พจนาถ  
ช่วงท่ี 2 นานาย
ชอบ  
ช่วงท่ี 3 นานายบุญ
จันทร์ 

21. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 1 

100,000 

  
กองช่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เกษตรใช้อย่างทั่วถึง 

จำนวน 2 ช่วง 
ช่วงที ่1 ฝั่ง
ตะวันออก
ถนน 3015 ช่วง
ที ่2 ซอยบ้าน
นางดำ
ด ี- ถนน 3015 

22. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดุบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลวัน ปีใหม่ 

2,500 สำนักปลดั 
เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

ปีละ 1 ครั้ง 

23. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดุบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลวัน สงกรานต ์

2,500 สำนักปลดั 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล สงกรานต์ที่
มีการเดินทางอย่าง
คับคั่ง 

ปีละ 1 ครั้ง 

24. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์ในการ
ส่งเสริมการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภยั 

65,000 สำนักปลดั 
เพื่อให้มีวัสดุครุภณัฑ์
ในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

ปีละ 1 ครั้ง 

25. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

5,000 สำนักปลดั 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน 
ชุมชน 

สนับสนุนการ
ดำเนินการป้องกัน
และ ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
ด้านต่างๆ 
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26. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จัดซื้อทรายกำจัดลูกนำ้
ยุงลาย 
(วัสดุวิทยาศาสตรห์รือ
การแพทย์) 

60,000 สำนักปลดั 
เพื่อใช้ในการควบคุม
และป้องกันโรคไข้
เลือด ออกในชุมชน 

ปีละ 1 ครั้ง 

27. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันสำคัญทาง ศาสนา 

10,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ 
และดำรงไว้ซึ่ง 
พระพุทธศาสนา เช่น 
เข้าพรรษา ออก
พรรษา 
  

ปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
  

28. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยท่ียากไร ้

10,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพื่อสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยท่ียากไร ้

ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยท่ียากไร ้

29. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - 
กิจกรรม สานสมัพันธ์ผูสู้งวัย 
ใส่ใจสุขภาพ 

40,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพื่อจัดสวสัดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุและ
สร้างสมัพันธ์ที่ดีใน
กลุ่มผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขต 
ตำบลหนองค้า 

30. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี
ตำบลหนองค้า 

150,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
นำไปพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งต่อไป 

กลุ่มเป้าหมายผ่าน
การฝึกอบรม ปี
ละ 1 ครั้ง 

31. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการศึกษาดูงานและเพิ่ม
ทักษะด้านอาชีพผู้สูงอายุและ
คนพิการตำบลหนองค้า 

40,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

กลุ่มเป้าหมายผ่าน
การฝึกอบรม ปี
ละ 1 ครั้ง 

32. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ และ
กลุ่มคนพิการในเขตพื้นท่ี
ตำบลหนองค้า 

20,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพี่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ตำบลหนองค้า 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมกลุ่ม
ผู้สูงอายุและกลุม่
คนพิการตำบล
หนองค้า ปี
ละ 1 ครั้ง  

33. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
สตรีทอผ้าบ้านหนองค้า ม.1 

10,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพื่อให้กลุ่มมี
งบประมาณในการ
ดำเนินการอาชีพ 

ปีละ 1 ครั้ง 

34. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนอง
สะลาม หมู่ที่ 6 
  

10,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

เพื่อให้กลุ่มมี
งบประมาณในการ
ดำเนินการอาชีพ 

ปีละ 1 ครั้ง 

35. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส ัตว ์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ ้าฟ ้าจ ุฬาภรณ์วล ัยล ักษณ์   
อ ัครราชก ุมาร ี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

30,000 สำนักปลดั 
เพื่อใช้ในการป้องกัน
และควบคมุโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ปีละ 1 ครั้ง 
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36. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข ม.1 

20,000 สำนักปลดั 

- เพื ่อให้ประชาชนใน
หม ู ่ บ ้ าน  ม ี ส ุ ขภาพ
อ น า ม ั ย ส ม บ ู ร ณ์
แข็งแรง  
-ส่งเสร ิมการเข้าร ่วม
กิจกรรมในหมู่บ้าน  
-ใช ้ เ วลาว ่ า ง ให ้ เ กิ ด
ประโยชน์  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

37. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข ม.2 

20,000 สำนักปลดั 

- เพื ่อให้ประชาชนใน
หม ู ่ บ ้ าน  ม ี ส ุ ขภาพ
อ น า ม ั ย ส ม บ ู ร ณ์
แข็งแรง  
-ส่งเสร ิมการเข้าร ่วม
กิจกรรมในหมู่บ้าน 
 -ใช ้ เวลาว ่ างให ้ เกิด
ประโยชน์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

38. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข ม.3 

20,000 สำนักปลดั 

- เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง -ส่งเสริมการ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
หมู่บ้าน -ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

39. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข ม.4 

20,000 สำนักปลดั 

- เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง  
-ส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมในหมู่บ้าน  
-ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

40. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข ม.5 

20,000 สำนักปลดั 

- เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง  
-ส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมในหมู่บ้าน  
-ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

41. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข ม.6 

20,000 สำนักปลดั 

- เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง  
-ส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมในหมู่บ้าน  
-ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 
  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
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42. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข ม.7 

20,000 สำนักปลดั 

- เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง  
-ส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมในหมู่บ้าน  
-ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

43. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานวันคล้ายวัน 
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบิตร ใน
วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

6,000 สำนักปลดั 

เพื่อถวายความ
เพื่อให้ประชาชน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสำนึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

ปีละ 1 ครั้ง 

44. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานเฉลมิพระ 
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ใน
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2564 

10,000 สำนักปลดั 

เพื่อให้ประชาชน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสำนึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

ปีละ 1 ครั้ง 

45. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานวันปิย
มหาราช ใน
วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 

6,000.00 สำนักปลดั 

เพื่อให้ประชาชน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสำนึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

ปีละ 1 ครั้ง 

46. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็ดพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบิตร ใน
วันท่ี 5 ธันวาคม 2563 

6,000.00 สำนักปลดั 

เพื่อให้ประชาชน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสำนึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

ปีละ 1 ครั้ง 

47. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี ใน
วันท่ี 3 มิถุนายน 2564 

6,000.00 สำนักปลดั 

เพื่อให้ประชาชน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสำนึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

ปีละ 1 ครั้ง 

48. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. 
ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2564 
 
  

6,000.00 สำนักปลดั 

เพื่อให้ประชาชน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสำนึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ 
 
 
 
 
  

ปีละ 1 ครั้ง 
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49. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

5,000.00 สำนักปลดั 

เพื่อเป็นการสนับสนุน
ก ิจกรรมเพ ื ่อไม ่ให้
เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด  

ปีละ 1 ครั้ง 

50. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอพยุห์ จังหวัดศรี
สะเกษ 

30,000.00 สำนักปลดั 

เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินกิจกรรม
ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน 

ประชาชนในเขต
อำเภอพยุห ์

51. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวติ 

โครงการสนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลหนองค้า 

20,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมบทบาท
หน้าท่ีเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อสนับสนุนสภา
เด็กและยาวชน
ตำบล 

52. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการบรูณาการสร้าง
บทบาทและพื้นที่สรา้งสรรค์
สำหรับเด็กและเยาวชน 

40,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื ่อส ่งเสร ิมให้เด็ก
และเยาวชนม ีส ่วน
ร ่ ว ม ใ น ก า ร ส ร ้ า ง
บทบาท ม ีพ ื ้นท ี ่ ใน
การร ่วมก ิจกรรมที่
ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์  เ พื่ อ
ป้องกันและการสร้าง
ปัญหา 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนตำบล
หนองค้า 

53. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร สถานศึกษา 

253,600 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในการ
บริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนด้านวัสดุ
การศึกษา ค่า
พาหนะ อาหาร
กลางวัน จ้างเหมา
รถรับส่งนักเรียน
การพัฒนาผู้ดูแล
เด็กและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ 
จำนวน 1 แห่ง 

54. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการใส่ใจใฝ่เรยีนรู้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้
ได้เรียนรู้นอกสถานท่ี 

ศึกษาดูงานเพิ่ม
การเรยีนรู้นอก
สถานท่ี 

55. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมตำบล 

40,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างคุณธาร
รมจร ิยธรรมให ้กับ
เด็กเยาวชนและคณะ
ผ ู ้บร ิหาร พนักงาน 
อบต.หนองค้า 

จัดกิจกรรม
เสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในตำบล 

56. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณี แห่เทีย
เทศกาลเข้าพรรษา 

  
50,000 

  

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
เพื ่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน ได้
อน ุ ร ั กษ ์ ประ เพณี  
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

 
 
ประชาชน
ทั้ง 7 หมู่บ้าน ใน
เขตตำบลหนองค้า 
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57. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนบ้าน หนองค้า 

458,000 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
ดื่มนมทำให้มรี่างกาย
และ สติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย 

เด็กนักเรยีน
จำนวน 65 คน 

58. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนบ้านหนองออ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
ดื่มนมทำให้มรี่างกาย
และ สติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย 

เด็กนักเรยีน
จำนวน 80 คน 

59. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนบ้าน หนองสะลาม
เสมอใจ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
ดื่มนมทำให้มรี่างกาย
และ สติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย 
   

เด็กนักเรยีน
จำนวน 70 คน 

60. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน หนองค้า 

248,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
กินอาหารกลางวันทำ
ให้มี ร่างกายและ
สติปัญญาเหมาะสม
กับวัย 

เด็กนักเรยีน
จำนวน 65 คน 

61. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองออ 

284,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
กินอาหารกลางวันทำ
ให้มี ร่างกายและ
สติปัญญาเหมาะสม
กับวัย 

เด็กนักเรยีน
จำนวน 81 คน 

62. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะ
ลาม 

292,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
กินอาหารกลางวันทำ
ให้มี ร่างกายและ
สติปัญญาเหมาะสม
กับวัย 

เด็กนักเรยีน
จำนวน 71 คน 

63. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดตำบล 
หนองค้า 

170,000 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออก
กำลังกายและเกิด
ความสามัคคีห่างไกล
ยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬา
ระดับตำบล ปี
ละ 1 ครั้ง 

64. 
3) ยุทธศาสตร์ด้าน

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID - 19) 

30,000 สำนักปลดั 

1. 1. เพื่อคดักรองผู้
ที่มาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง
และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
เข้าสู่หมู่บา้น/
ชุมชน 2. เพื่อเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ
ภายในหมู่บ้าน/
ชุมชน  

บูรณาการร่วมกบั 
รพสต. จนท.
ตำรวจ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 
อปพร. 
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65. 3) ยุทธศาสตร์ด้าน
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสามัครสาธารณสุข (อสม.) 
และผู้นำชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนอง
ค้า อ.พยุห์ จ.ศรสีะเกษ) 

180,000.00 สำนักปลดั 1.เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า ร
จัดการสิ ่งแวดล้อมท่ี
ปลอดภ ัยต่อส ุขภาพ 
ควบค ุมและป ้องกัน
มลพ ิษในช ุมชน เฝ้า
ระวังป้องกันภัยสุขภาพ
ในชุมชน  
๒. เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิม ให้
กล ุ ่มเป ้าหมายมีการ
จัดการคัดแยกขยะท่ี
ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ  
๓. เพ ื ่ อ ให ้ เก ิ ดภา คี
เครือข่ายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนใน
ก ล ุ ่ ม ผ ู ้ น ำ ช ุ ม ช น 
เครือข่ายสมาชิกผู ้นำ
กลุ่มต่างๆและ อสม.  

อสม. กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จนท. 
รพสต. คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา .และ
เจ้าหน้าท่ี. อบต. 
หนองค้า 

66. 3) ยุทธศาสตร์ด้าน
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมคณุธรรมน้อม
นำเศรษฐกิจพอเพียง 

45,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและนำ
ปร ั ชญา เศรษฐกิ จ
พ อ เ พ ี ย ง ม า
ประย ุกต ์ ใช ้ ในการ
ด ำ เ น ิ น ช ี ว ิ ต แ ล ะ
พัฒนาสังคมได้ 

นักเรียน 
จำนวน 206 คน 

67. 3) ยุทธศาสตร์ด้าน
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ตามศาสตร์พระราชาตามแนว
พระราชดำริ รัชกาลที่ 9 

12,200 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เ พ ื ่ อ จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ุ ณ ภ า พ
ผ ู ้ เ ร ี ย น อ ย ่ า ง
หลากหลายและนำ
ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประย ุกต ์ ใช ้ ในการ
ด ำ เ น ิ น ช ี ว ิ ต แ ล ะ
พัฒนาสังคมได้ 

นักเรียน 
จำนวน 70 คน 

68. 3) ยุทธศาสตร์ด้าน
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 

24,615 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในทุกด้าน  

นักเรียน 
จำนวน 68 คน 

69. 3) ยุทธศาสตร์ด้าน
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

15,000 สำนักปลดั เ พ ื ่ อ จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ุ ณ ภ า พ
ผ ู ้ เ ร ี ย น อ ย ่ า ง
หลากหลายและนำ
ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น
ชีวิตประจำวัน 
  

นักเรียน 
จำนวน 75 คน - 
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70. 4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาความรู้แก่
ผู้บริหาร /สมาชิก./พนักงาน
และพนักงานจ้าง อบต. 

180,000 สำนักปลดั เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิ มด ้ าน
ค ว า ม ร ู ้ ใ น ก า ร
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ต า ม 
อำนาจหน้าที่ ให้เกิด
ประโยชน์ส ูงส ุดแก่ 
อบต. 

ปีละ 20 คน 

71. 4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

โครงการสงเคราะหผ์ู้พิการ 1,759,200 สำนักปลดั เพื ่อพัฒนาคุณภาพ
ช ี ว ิ ต แ ล ะ ค ว า ม 
เป็นอยู่ของผู้พิการให้
ดีขึ้น 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 100 
% ในพื้นที่ 

72. 4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

โครงการสงเคราะหผ์ู้สูงอาย ุ 5,093,200 สำนักปลดั เพื ่อพัฒนาคุณภาพ
ช ี ว ิ ต แ ล ะ ค ว า ม 
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ
ให้ดีขึ้น 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 100 
% ในพื้นที่ 

73. 4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

โครงการสงเคราะหผ์ู้ติดเชื้อ
เอดส ์

54,000 สำนักปลดั เพื ่อพัฒนาคุณภาพ
ช ี ว ิ ต แ ล ะ ค ว า ม 
เป็นอยู ่ของผู้ติดเช้ือ
เอดส์ให้ดีขึ้น 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเช้ือ
เอดส์ 100 % ใน
พื้นที ่

74. 4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000.00 กองคลัง เ พ ื ่ อพ ัฒนาระบบ
จ ัด เก ็บรายได ้ของ 
อบต. 

จัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

75. 4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงพัฒนา 
ระบบเว็ปไซต ์

20,000.00   
สำนักปลดั 

  
  

เพื ่อปรับปรุงพัฒนา 
ระบบเว ็ปไซต ์ของ 
อบต. 

ปรับปรุงพัฒนา 
ระบบเวปไซต ์
  
  
  

76. 4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้
แก่ประชาชนด้านกฎหมายผัง
เมืองรวม พรบ.ควบคมุอาคาร
พรบ. การขุดดินและถมดิน 

15,000 สำนักปลดั 1. เพื ่อให้ความรู้แก่
ป ร ะ ช า ช น ด ้ า น
กฎหมาย ผ ั ง เม ือง
ร วม  พรบ .ควบคุม
อาคารพรบ.การขุด
ด ิ น แ ล ะ ถ ม ดิ น 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ประชาชน 7 หมู่บ้
าน 
จำนวน 70 คน 

77. 5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมปลูกฝัง
สร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 สำนักปลดั เพื ่อให ้ประชาชนมี
จ ิ ต ส ำ น ึ ก ใ น ก า ร
อ น ุ ร ั ก ษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปีละ 1 ครั้ง 

78. 5) ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการประชารัฐ ร่วมใจ 
คลองสวยน้ำใสไรผ้ักตบชวา 

10,000.00 สำนักปลดั เพ ื ่ อ ให ้ ประชาชน
ร ่ ว ม ก ั น ก ำ จ ั ด สิ่ ง
ปฏ ิก ูลในแหล่ง น้ำ
ธรรมชาติ 

ปีละ 1 ครั้ง 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
        อบต.หนองค้า มีการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม 
ในสัญญารวม 50 โครงการ  จำนวนเงิน 13,006,880.67  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  49 โครงการ จำนวนเงนิ  
12,571,881.15 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1)ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 4,454,821.67 18 4,019,821.67 

2) ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจและการแก้ไข ปัญหาความ
ยากจน 

- - - - 

3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้นสังคมและคุณภาพชีวิต 26 1,825,459 26 1,825,459.48 

4) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 5 6,726,600 5 6,726,600 

5) ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

รวม 50 13,006,880.67 49 12,571,881.15 

    รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณอบต.หนองค้า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว
แอสฟัลติกคอนกรีต จากถนน 3015 
– บ้านหนองเตย 

435,000.00 

  
  
- 

ลงนามสัญญา 
(รายจ่ายคา้งจา่ย

เบิกตัดปี) 
  

2. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลกุถนน
เพื่อการเกษตร บ้านหนองค้า (หนอง
พุก) หมู่ที่ 2 

175,000 
  

165,000 
  

3. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทาง
จากบ้านหนองออ หมู่ที่ 3 - บ้านสะ
มัด ตำบลวังหิน  อ.วังหิน   
(กม. 0+000 - 0+800)   

478,300.00 

  
478,000 

  

4. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบก หมู่ที่ 4 - บา้นหนอง
ยวน ต.วังหิน หมู่ที่ 4 (กม. 0+133 - 
0+288) 

481,300.00 

  
481,000 

  

5. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านโพธิ์น้อย ม. 5 - บ้าน
หนองเตย ต.พรหมสวัสดิ์ 

465,300.00 
  

465,000 
  

6. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุก   
หมู่ที่ 4 เส้นทางทางเข้าประปา - 
หนองโพธิ ์ 

67,300 
  

63,200 
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7. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 (ซอยหน้า 
รพสต.หนองค้า) 

105,100.00 
  

105,000 
  

8. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 (ซอย-   
นายสพุิศ) 

256,400 
  

256,000 
  

9. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลกุ ถนน
เพื่อการเกษตร บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 
(นายบุญเร่ง สมเผ่า-นายโท ดวงเนตร) 

133,100 
  

125,000 
  

10. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลกุ ถนน
เพื่อการเกษตร บ้านหนองออ หมู่ที่ 3 
(ถนนทางเข้าหนองออ) 

87,900 
  

82,500 
  

11. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลกุ ถนน
เพื่อการเกษตร บ้านหนองออ หมู่ที่ 3 
(แยกไปบา้นสมัด -เชื่่อมแยกบ้านบก 
บ้านหนองยวน) 

167,500 

  
167,500 

  

12. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลกุ ถนน
เพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 
- หนองกะบูรณ์ 

511,000 
  

507,900 
  

13. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 1 (ไปหนองขาม) 

120,000  116,266 
  

14.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 
  

 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
(แรงต่ำ) เส้นทาง ไปป่าช้า หมู่ที่ 2 
 
  

     120,000 
  

  

  93,116.14 
  

  

15. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านหนองออ หมู่ที่ 3 ถึง เส้นทางไป
หนองโพธิ์)  

120,000 119,532.67   

16. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านบก หมู่ที่ 4 จากแยกหนองโพธิ์ – 
ทางไปบา้น 
หนองยวน  

100,000 97,898.83   

17. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 (สายบา้นเสมอใจ 
- บ้านหนองเตย - นานายประดษิฐ์)  

150,000 106,201.87   

18 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการขยายไฟฟา้การเกษตร หมู่
ที่ 5 

500,000 499,879.45   

19 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองค้า หมู่ที่ 1 

100,000  90,826.71   
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20. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลวัน ปีใหม ่

2,500 
  

2,160 
  

21. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลวัน สงกรานต ์

2,500 
720   

22. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการส่งเสรมิการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภยั 

65,000 
51,000   

23. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
(วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) 

60,000 
55,300   

24. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม
กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการในเขต
พื้นที่ตำบลหนองคา้ 

20,000 
  

16,025 
  

25. 3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

30,000 28,860   

26. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 
ม.1 

20,000 
  

20,000 
  

27. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 
ม.2  

20,000 
  

20,000 
  

28. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 
ม.3 

20,000 
  

20,000 
  

29. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 
ม.4 

20,000 
  

20,000 
  

30. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 
ม.5 

20,000 
  

20,000 
  

31. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 
ม.6 

20,000 
  

20,000 
  

32. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 
ม.7 

20,000 
  

20,000 
  

33. 3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันคล้ายวัน สวรรคตของ
พระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิ เบศร       
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตร       
ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

6,000  6,000   
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34. 3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ใน
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 

6,000.00  6,000   

35. 3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันแก้ไขและเฝา้ระวัง
ปัญหายาเสพติด จังหวัด ศรีสะเกษ 

5,000.00 
  

 5,000   

36. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
พยุห ์จังหวัดศรีสะเกษ 

30,000.00 

  
30,000 

  

37 3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร สถานศึกษา 

253,600 250,935    

38. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
บ้าน หนองค้า 

458,000 

  
  
  

422,844.48 

  

39. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
บ้านหนองออ 

  

40. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
บ้าน หนองสะลามเสมอใจ 

  

41. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบา้น 
หนองค้า 

248,000 
  

248,000 
  

42. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบา้น
หนองออ 

284,000 
  

253,000 
  

43. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบา้น
เสมอใจหนองสะลาม 

292,000 
  

271,000 
  

44. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 

24,615 
  

23,615 
  

45. 
3) ยุทธศาสตร์ดา้นดา้น
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

15,000 
  

15,000 
  

46. 
4) ยุทธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ 1,759,200 

1,596,200   

47. 
4) ยุทธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการสงเคราะห์ผู้สงูอายุ 5,093,200 

  
4,888,400 

  

48. 
4) ยุทธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ 54,000 

  
24,000 

  

49. 
4) ยุทธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000 
  

198,000 
  

50. 
4) ยุทธศาสตร์ดา้นการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการปรับปรุงพัฒนา ระบบเว็ปไซต์ 20,000 

  
20,000 
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2.   แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(๒) (๒) 
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(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 
๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit  
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ   
T-Therat (อุปสรรค)  

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 
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๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

๓.๕ กลยุทธ ์
 
  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕) (๕) 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์   

(๕) (๕) 

๓.๘ แผนงาน 
  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕) (๕) 

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส ่ วนท ้องถ ิ ่ น  ( ใช ้ การว ิ เคราะห ์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/สิ ่ งท ี ่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที ่ดำเนินการในพื้นที ่นั ้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัต ิราชการตามที ่บรรลุว ัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/สิ ่ งท ี ่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปส ู ่ การจ ัดทำโครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่ น โดยใช ้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

๕.๒ กำหนด 
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ  

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

๕.๓ เป้าหมาย 
( ผ ล ผ ล ิ ต ข อ ง
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู ่การ
ตั ้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง 
Thailand ๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ใ ห ้ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ
มั ่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ  

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(๕) (๕) 

๕.๙ งบประมาณมี 
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

๕ . ๑ ๐  ม ี ก า ร
ประมาณการราคา
ถ ูกต ้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๓) 

 
 
 
 
 



  
รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า (พ.ศ. 2561-2565) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการ
กำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
 
 

มีการกำหนดตัวชี ้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (๕) 

 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า  เมื ่อวันที่  24  ธันวาคม    
2564 เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองค้า  

20 18.5 18.50 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 15.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 65 65.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 10 10.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าในเขต

จังหวัด       
10 10 10.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 10.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 5.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 5.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 98.5 98.5 
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1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 10  

1.2 ข้อม ูลเก ี ่ยวกับด ้านการเม ือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2 10  

1.6 ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ ่น สินค้าพื ้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.5 7.5  
 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร ่ วมต ัดส ินใจ ร ่ วมตรวจสอบ ร ่ วมรับ
ประโยชน์ ร ่วมแก้ป ัญหา ปร ึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองค้า 

3 3 15  

รวม 20 18.5 98.5  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองค้า 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั ้งข้อมูลด้านกายภาพภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเม ืองการปกครอง สภาพส ังคม  บร ิการพื ้นฐานในพื ้นท ี ่  ระบบเศรษฐก ิจ ศาสนา และว ัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอ่ืน ๆ  
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1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100  
 2.1 การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ค้าในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองค้า นโยบายของผู้บริหารท้องถิน่ 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 2 13.33  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 6.66  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศ ึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารตี 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 13.33  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 2 13.33  

2.5 การวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่ส ีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หร ือส ิ ่ งท ี ่ เก ิดข ึ ้น การประด ิษฐ ์ท ี ่ม ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 13.33  

 2.6 ผลการว ิ เคราะห ์ศ ักยภาพเพ ื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที ่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จ ุดแข ็ง) W-Weakness (จ ุดอ ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 13.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ไ ด ้ ร ั บ  และการ เบ ิ กจ ่ ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.66  

2 .9  ผลท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ จากการดำ เน ิ น ง าน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 6.66  

รวม 15 15 100  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้มีการ
นำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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1.4 ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 65 100  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองค้าสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด ็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองค้า และเชื ่อมโยงหลัก
ประชา ร ั ฐ แผนย ุ ทธศาสตร ์ ช าต ิ  20  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0 

10 10 15.38  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองค้าในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

10 10 15.38  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ  แผนการบร ิหารราชการแผ ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรฐับาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 9.5 14.61  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองค้าต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 7.69  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทำตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหาร
ส ่วนตำบลหนองค ้าท ี ่จะนำไปส ู ่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 7.69  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองค้า ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดม ุ ่งหมายในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งหรือ
แผนงานที ่ เก ิดจากเป้าประสงค์ ต ัวชี ้ว ัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69  
 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบ ับท ี ่  12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัด/แผนพัฒนาจ ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองค้าในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

5 5 7.69  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69  

 รวม 65 65 100  
   
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
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  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
             ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564      
เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 10 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       

 เชิงปริมาณ  
10 10 10 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       
 เชิงคุณภาพ  

10 9.5 9.5 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 10 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58.61 58.61 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.87 4.87 
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 5 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.87 4.87 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 4 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.87 4.87 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 5 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 5 
รวมคะแนน  100 98.11 98.11 
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2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองค้า (ใช ้การ
ว ิ เคราะห ์  SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ  Trend ป ัจจ ัยและสถานการณ ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด ้านส ั งคม ด ้ านทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 10 100.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 10 100.00  
   
 
2.3   การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็ค ือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที ่ดำเนินการจริงตามที ่ได ้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที ่ไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประส ิทธ ิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

10 
 

5 

10 
 

5 

100.00 
 

50.00 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที ่ดำเนินการใน        เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

5 5 50.00  

รวม 10 100 100.00  
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2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง 
ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถ
ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

9.5 
 

5 

9.5 
 

50 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งท ี ่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90.00  

 
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองค้าในมติิต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ
(Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน 

10 
5 

10 
5 

100.00 
50.00 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท ้องถ ิ ่น       (ด ้านการเกษตรและแหล ่งน ้ำ) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 5 50.00  

รวม 10 10 100.00  
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2.6 โครงการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าที ่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  
กล ุ ่ ม เ ป ้ า หม ายค ื ออะ ไ ร  ม ี ผ ลผล ิ ต อย ่ า ง ไ ร 
กลุ ่มเป้าหมาย  พื ้นที ่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เร ิ ่มต ้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม ื ่อไร  ใครคือ
กลุ ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.87 8.12  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผล ิตของโครงการ) ม ีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิส ัยทัศน์ภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสูร่ายได้สงู (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื ่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 5 8.33  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที ่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได ้ เปร ี ยบ เช ิ ง เปร ี ยบ เท ี ยบ เช ่น  ด ้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4.87 8.12  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 4 6.67  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4.87 8.12  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธกีาร
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได ้ ในเช ิงประจ ักษ์                
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ
ห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 ม ีการกำหนดต ัวช ี ้ว ัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ี ก า ร ก ำ ห น ด ดั ช น ี ช ี ้ ว ั ด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้ บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงคท์ี่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  

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

5 5 8.33  

รวม 60 58.61 97.67  
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5.       สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

        รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

61 60,775,400 21 5,518,200 19 4,454,821.67 18 4,019,821.67 

2. ยุทธศาสตรด์้าน
เศรษฐกิจและการแกไ้ข 
ปัญหาความยากจน  

11 745,000 - - - - - - 

3. ยุทธศาสตรด์้านด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

94 6,761,715 48 2,897,415 26 1,825,459 26 1,825,459.48 

4. ยุทธศาสตรด์้านการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  

26 9,985,000 7 7,321,400 5 6,726,600 5 6,726,600 

5. ยุทธศาสตรด์้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

23 5,692,000 2 20,000 - - - - 

รวม 215 83,959,115 78 15,757,015 50 13,006,880.67 49 12,571,881.15 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564.. 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครง

การ 
งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้  

(...78.. โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   215 83,959,115.00 

36.28  64.10 64.10 

2  ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 72 14,603,615.00 
3  จากเงินสะสม 6 1,153,400.00 
4  จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = ..72... +  
- เงินสะสม  = ....6......  

78 15,757,015.00 

5  สามารถดำเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ..44.. + 
- เงินสะสม = ....6......  

50 13,006,880.67 
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3. การตดิตามและประเมินผลตามแบบตา่ง ๆ ของกรมส่งเสริม 
แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

 
 
 
 
 
 



  
รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า (พ.ศ. 2561-2565) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 
ส่วนที่ 4  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
---------------------------- 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 

 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความ
ต้องการ ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ 
ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและ
ดำเนินการ โดยในอนาคต อบต. ได้วางแผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ  
     1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
               จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เฉพาะในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปี 2564 
จำนวน 215 โครงการ ซึ่งได้นำไปปฏิบัติโดยการบรรจุโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.28  เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เฉพาะปี 2564) สามารถนำไปปฏิบัติหรือทำการเบิกจ่ายได้ 50 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.10 ของโครงการในข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. 2564 
    
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
      2) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นต้องงด
กิจกรรม 
      3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมาย
และงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 
 2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา 
 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งพิจารณานำแนวนโยบายภาครัฐประกอบการบูรณาการกับทึกภาคส่วนเพื่อประสานความ
สอดคล้องการพัฒนาในภาพรวม 
      2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา 
       3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 
       4) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดำเนินการ  
 


