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ค ำน ำ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการ และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ฉบับนี้ เป็นการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ซึ่งรายงานประกอบด้วย ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  การติดตาม
โครงการพัฒนา การติดตามด้านงบประมาณรายรับรายจ่าย ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการและการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จของ
องค์กรในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และยังท าให้ทราบว่าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรได้
ด าเนินการไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์และสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด อัน
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่
ได้ให้ความร่วมมือ และให้ข้อมูลต่อการด าเนินงาน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 นี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ด าเนินงาน และประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 



สารบัญ 

            หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1     บทน า            

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล      1 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     2 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล       2 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      5 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      7 

ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา        

1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      9 

ส่วนที่ 3   การติดตามและประเมินผล         

1. การติดตามและประเมินตนเอง       15 
2. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      17 
 -  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  17 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 -  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง  23 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   31 
4. การติดตามโครงการ (ปีงบประมาณ 2561) ผ่านระบบ E-plan   32 
5. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  37 
 หนองหลุม 
6. รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส่วนที่ 4   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ       41 

ภาคผนวก            42 

1. แบบสอบถาม         43 
      
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- เดือนมีนาคม 2561) หน้า 1 
 
 

 
 
 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไมอ่ย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
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ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวน 2 คน   
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเ ฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึง่ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  7. การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3.3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้ เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึ ง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  4.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู  หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
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สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- เดือนมีนาคม 2561) หน้า 8 
 
 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 

ž   
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. วิสัยทัศน์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน

อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
   “สิ่งแวดล้อมดี   ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งสู่สังคมสันติสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”  

 
2. ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ า  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          อย่างสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง 
          ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. เป้าประสงค์ 
1. มีแหล่งน้ าต้นทุนในการท าการเกษตรนอกฤดูกาลโดยเฉพาะการท านาปรังและแก้ไข

ปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 
2. สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิต มีพ้ืนที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ 
3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการด ารงชีพพ่ึงพาตนเองได้ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
5. แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อ

การบริการของภาครัฐ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

4. ตัวช้ีวัด 
1. เพ่ิมพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
2. การใช่จ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 
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3. มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
4. จ านวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 5 ต่อปี 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 20 ต่อปี  
6. เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 20 ต่อปี 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90   

 
5.  ค่าเป้าหมาย  
      1.  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลเพ่ิมข้ึน 
      2.  มีพ้ืนที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
       3.  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
      4.  มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
     5.  แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาชนพึงพอใจ  
 
6.  กลยุทธ์ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ า ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอตลอดทั้งปี 
 2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุล 
 3. สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4. ก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บ ารุง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
 5. พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน 
 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 9. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการการเรียนรู้ให้หลากหลาย 

10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การ
กระจายอ านาจและการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต 

 11. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากร และระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาและการ
บริหารงานและการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
7.   จุดยืนยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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8.  แผนงาน 
  ๑) แผนงานการเกษตร 
  ๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๓) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานสาธารณสุข 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการศึกษา 
  10) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  11) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
 

9.  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองหลุม 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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10.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
 ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

 มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  117 นครสวรรค์-พิษณุโลก   

      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 4 แห่ง ได้แก่ หนองสกัด หนองวัง

ส าโรง  หนองตาเฟ่ือง  บึงละมาน 
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ 

ข้าว  อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  6  โรงเรียน  สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  

 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.    โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษา 

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม กับ

ส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      ผู้น าชุมชนและประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ

สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
      มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง(พิจิตร) 

 มีประเพณีของชาติพันธุ์ไทยทรงด าที่มีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของ
ชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

      มีวัด   6  แห่ง    
 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีหอกระจายข่าว

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
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 มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  กองทุนเงินล้าน กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ฯลฯ 

      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

 คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างจังหวัด 
 ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง

เดียวท าให้ขาดรายได ้
 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป

ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
 ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
 ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก

ฤดูกาล 
 ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  มีโรงงานในพ้ืนที่ แต่รองรับแรงงานได้

น้อย 
        
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 

 จังหวัดพิจิตร   สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   

 มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ 

 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ
ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการ

ท้องถิ่น 
 

๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เป็นขนาดกลาง  มีงบประมาณ

จ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

 งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- เดือนมีนาคม 2561) หน้า 14 
 
 

 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน 
เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหา
ได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
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๑. การติดตามและประเมินตนเอง 
แบบที่ ๑ แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    

ส่วนที่ 3 การตดิตามและประเมินผล 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
 2. รายงานผลการด าเนินงานราย 6 เดือน 
  (1) เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 
  (2) เดือนเมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ยุทธศาสตร์ ปีท่ี 1 2561 ปีท่ี 2 2562 ปีท่ี 3 2563 ปีท่ี 4 2564 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล 

 
      5 

 
      80,000 

 
8 

 
    1,030,000 

 
7 

 
   1,330,000 

 
7 

 
   830,000 

 
27 

 
    3,270.000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและ
ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

 
47 

 
16,493,000 

 
44 

 
  23,657,000 

 
47 

 
  19,010,000 

 
38 

 
 32,982,000 

 
176 

 
  92,152,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

 
61 

 
16,946,500 

 
57 

 
  16,887,500 

 
55 

 
  16,680,000 

 
53 

 
 16,795,000 

 
226 

 
  67,356,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
15 

 
    925,000 

 
16 

 
      835,000 

 
15 

 
     918,000 

 
15 

 
   664,000 

 
61 

 
    3,342,000 

รวม 128 34,444,500 125 42,409,500 124 37,938,000 113 51,271,000 490 166,063,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- เดือนมีนาคม 2561) หน้า 17 
 

2. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 2.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ครั้งที่ 1/ 2561 เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2561 เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 17 85 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย         
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน 100 97 97 
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รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 20 17 85  
 1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บา้น/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสขุ  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสงัคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟา้ การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 1 50  

1.6 ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 0 0 ไม่พบข้อมูลในสว่นนี้ ด าเนนิการ
ให้ครบถ้วนในครั้งต่อไป 

1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  
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1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3 3 100  

รวม 20 17 85  

 
   
 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100  
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2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 100  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

1 1 100  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100  

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 100  

 2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

2 2 100  

 2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 15 100  
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 3. ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 65 100  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 100  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึ งความ

5 5 100  
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ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

5 5 100  

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100  

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

5 5 100  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100  

รวม 65 65 100  
.. 
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2.2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2561 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 10 100 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 56 93.33 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3 60 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน 100 94 94 
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รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของคะแนน
เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 10 100  

รวม 10 10 100  
   
 2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 
ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่น เองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวน
ที่ ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

10 8 80  

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 8 80  
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 3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 
ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 10 100  

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 10 100  
   
 
 4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน

10 10 100  
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ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น       (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 10 100  
   
 
 5. โครงการพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 56 93.33  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 5 100  
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5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 80  
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 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) 
ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 80  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 60  
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 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 100  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือ
ร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 100  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 5 100  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100  



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- เดือนมีนาคม 2561) หน้า 30 
 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 

5 5 100  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) 
มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100  

รวม 60 56 93.33  
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  3.1 สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
คิดเป็น 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
คิดเป็น 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
คิดเป็น 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

1.การบริหารจัดการน้ า อนรุักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุล 

       9 5.26 80,000.00 0.10        5 6.33 75,000.00 0.38 - - - - - - - - - - - - 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตรและฐานชุมชนที่
เข้มแข็ง 

      74 43.27 52,178,000.00 68.14      18 22.78 3,093,000.00 15.83 - - - - - - - - - - - - 

3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน 

      68 39.77 23,396,500.00 30.55 41 51.90 15,547,020.00 79.57 13 92.86 5,028,291.88 99.47      13 92.86 5,028,291.88 99.47        13 92.86 5,028,291.88 99.47 

4.การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหาร  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

      20 11.70 925,000.00 1.21      15 18.99 825,000.00 4.22 1 7.14 26,624.00 0.53        1 7.14 26,624.00 0.53         1 7.14 26,624.00 0.53 

รวม     171  100 76,579,500.00  100      79  100 19,540,020.00  100 14  100 5,054,915.88  100     14  100 5,054,915.88  100 14  100 5,054,915.88  100 
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4. การติดตามโครงการ (ปีงบประมาณ 2561) ผ่านระบบ e-plan (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรดิน และน้ า อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

ที่ โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานธนาคารขยะในชุมชน 15,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

2 โครงการการจัดการขยะของเสียและของเสียอันตราย 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

รวมจ านวน 2 โครงการ 35,000 -   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

ที่ โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และเกษตรปลอดสารพิษ 30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุกลุ่มอาชีพในต าบล 15,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สามหัวบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
หลุม 

250,000 - - ยกเลิกโครงการ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 
1 บ้านตน้ประดู ่

250,000 - ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 
2 ซอย 3 บ้านโนนป่าแดง 

250,000 - ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
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6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 
3 บ้านตน้ประดู่ ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร เชื่อมต่อ ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จงัหวัด
พิษณุโลก 

250,000 - ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่ หมู่ที ่
11 สายวังส าโรง- บ้านโนนซา่น 

250,000 - ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่ หมู่ที ่
12 ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชริบารมี จังหวัดพิจิตร- บ้าน
หนองนางนวล หมู่ที่ 6 ต าบลบอ่ทอง จังหวัดพิษณุโลก 

250,000 - ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนอง
ตะเข้ บ้านไหล่โก หมู่ที่ 7- สายเอเชีย 117 ต าบลหนอง
หลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพจิิตร 

250,000 - ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

รวมจ านวน 9 โครงการ 1,795,000 -   

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,650,000 2,509,800 ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,820,000 843,200 ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
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3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 120,000 4,000 ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

4 โครงการส่งเสริมการด าเนนิงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองหลุม 

30,000 30,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

5 โครงการสนบัสนนุกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช. อบต.
หนองหลุม) 

120,000 120,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

6 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบธารณะภัย 200,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 323,400 210,700 ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

8 โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ใน
เขตต าบลหนองหลุม 

827,840 362,427.80 ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

9 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล
หนองหลุม 

137,280 63,052.08 ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

10 โครงการจัดหาสื่อการสอน วสัดกุารศึกษา และเครื่องเล่น
เสริมพัฒนาการเด็กอนุบาลปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.
หนองหลุม- 

133,000 76,500 ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

11 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 54,702 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

12 โครงการอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด 
สพฐ.ในเขตต าบลหนองหลุม 

1,590,000 733,000 ตามข้อบัญญัต ิ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

13 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 60,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

14 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 120,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

15 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาและฟืน้ฟูคุณภาพชีวิต 350,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 
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ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลหนองหลุม 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

17 โครงการพลังครอบครัวร่วมท าความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

18 โครงการประเพณีสงกรานต์สบืสานวฒันธรรมไทย ห่วงใย
ผู้สูงอายุ (วันกตัญญู) 

70,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

19 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

20 โครงการจัดงานสงกรานต์ สรงน้ าพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร 

5,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

21 โครงการจัดกิจกรรมขบวนรถบุปผาชาติ (ขบวนแห่กิจกรรม
ถวายดอกบัว) เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และ
สมโภชเมืองพิจิตร 

15,000 15,000 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

22 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนชว่งเทศกาลปี
ใหม่ 

20,000 5,910 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

23 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนชว่งเทศกาล
สงกรานต ์

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

24 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัยแก่
ประชาชน 

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

รวมจ านวน 24 โครงการ 14,891,520 5,028,291.88   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 
ที่ โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการสื่อกลางประชาสัมพนัธ์และอ านวยการของศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารการซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนต าบลระดับอ าเภอว
ชิรบารมี จังหวัดพิจติร 

          40,000 - - ยกเลิกโครงการ 

2 โครงการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ 
 อบต.หนองหลุม 

          40,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

          10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

4 โครงการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

          50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น
และแผนชุมชน 

          40,000          26,624 ตามข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

6 โครงการการประเมินการปฏบิัตริาชการและประเมินความพึง
พอใจต่อการบริการ 

          40,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

รวมจ านวน 6 โครงการ         220,000          26,624   
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5. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2561   
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
 
ส่วนที่ 1 :   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) ร้อยละ 
1 เพศ   

ชาย 59 49.17 
หญิง 61 50.83 

2 อายุ   
ต่ ากว่า 20 ปี 3 2.50 
21-30 ป ี 12 10 
31-40 ป ี 24 20 
41-50 ป ี 17 14.17 
51-60 ป ี 23 19.17 
มากกว่า 60 ปี 41 34.16 

3 การศึกษา   
ประถมศึกษา 73 60.83 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 32 26.67 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 7 5.83 
ปริญญาตรี 8 6.67 
สูงกว่าปริญญาตรี - 0 
อ่ืนๆ(ระบุ)  - 0 

4 อาชีพ   
เกษตรกร 75 62.50 
พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 2.50 
ค้าขาย 7 5.83 
รับจ้าง 28 23.33 
นักเรียน/นักศึกษา 5 4.17 
รับราชการ - 0 
อ่ืนๆ(ระบุ)  ว่างงาน              2 1.67 
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ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม (ภาพรวม)  

รายการ ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม 28.34 48.33 22.50 0.83 0 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/ 
   กิจกรรม 

32.50 41.67 25 0.83 0 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
   กิจกรรม 

20.83 52.50 25 1.67 0 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ให้ประชาชน 
   รับทราบ 

29.17 43.34 23.33 3.33 0.83 

5. มีความโปรงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30 39.17 28.33 1.67 0.83 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 25 49.17 23.33 2.50 0 
7. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 22.50 46.67 28.33 1.67 0.83 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ 
   ประชาชน 

30 38.34 28.33 2.50 0.83 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/ 
   กิจกรรม 

25 48.34 23.33 2.50 0.83 

 
 
ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น    

- บริการกับประชาชนเป็นกันเองดีมากที่สุดเลย       
- ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมท างานให้โปร่งใสในการด าเนินงานทุกครั้งไป 
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
 

รายรับท้ังสิ้น  จ านวนเงิน   18,664,087.62  บาท    แยกเป็น 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 655,894.44 บาท 
- ภาษีบ ารุงท้องที่ 46,842 บาท 
- ภาษีป้าย 105,671.08 บาท 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 4,122,198.29 บาท 
- 
- 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดเก็บรายได้ฯ 

141,001.48 
1,024,796.18 

บาท 
บาท 

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 13,821.40 บาท 
- ภาษีสุรา - บาท 
- ภาษีสรรพสามิต 2,137,317.75 บาท 
- ค่าภาคหลวงแร่ 11,997.61 บาท 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 15,311.93 บาท 
- 
 
- 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 
ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล 

377,307 
 

3,080 

บาท 
 
บาท 

- ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศฯ 110 บาท 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 280 บาท 
- ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 1,455 บาท 
- 
- 
 
- 

ค่าปรับผิดสัญญา 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่
อันตรายต่อสุขภาพ 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

- 
10,050 

 
49,332.94 

บาท 
บาท 
 
บาท 

- ค่าขายแบบแปลน  - บาท 
- 
- 

รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

- 
11,367.52 

บาท 
บาท 

- เงนิอุดหนุนทั่วไป 9,936,253 บาท 
- อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - บาท 
- 
 
 

เงินสะสม 
 
 
 
 
 
 

- บาท 
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 รายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวนเงิน  12,297,584.48บาท แยกเป็น 
- งบกลาง 5,410,125 บาท 
- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 1,415,160 บาท 
- เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 2,891,460 บาท 
- ค่าตอบแทน 104,402 บาท 
- ค่าใช้สอย 997,708.02 บาท 
- ค่าวัสดุ 537,703.92 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค 112,069.54 บาท 
- 
- 

รายจ่ายอื่น 
เงินอุดหนุน 

- 
809,956 

บาท 
บาท 

- ค่าครุภัณฑ์ - บาท 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 19,000 บาท 
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4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบาง  โครงการต้องใช้เงิน
งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินการ 
  2. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
  3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
  4. ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
  1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
  2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
  3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
  4. ควรจัดให้มีการประชุม ชี้แจงและท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากกว่านี้ 
  5. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4  สรุปผล ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 
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   ภาคผนวก 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

ค าชี้แจง : แบบส ารวจนี้จัดท าขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
ส่วนที่ 1:  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี       21 – 30 ปี  31 – 40 ปี    41 – 50 ปี  

  51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า       อนุปริญญา/เทียบเท่า 

  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ(ระบุ) 
4. อาชีพ  เกษตรกร  พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย 

  รับจ้าง  นักเรียน/นักศึกษา   รับราชการ 
  อ่ืนๆ(ระบุ)  

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม (ภาพรวม) มาก
น้อยเพียงใด โปรดระบุโดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความพึงพอใจ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม      

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
   กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ให้ประชาชนรับทราบ      

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ 
   ประชาชน 

     

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 


