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ค ำน ำ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการ และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตลอดจนรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565) ขึ้น โดยในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ ประกอบด้วย 
ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุมภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามรายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตลอดจนการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการและการประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นถือเป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จขององค์กรในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และยังท าให้
ทราบว่าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์และสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
ขอขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลต่อการด าเนินการติดตามและประเมินผล
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จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ด าเนินงานและประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
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1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะชว่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั พนักงานเทศบาล พนักงานสว่นต าบล พนกังานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการตดิตามผลที่ให้ความส าคั  ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปั หา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคั ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือส าคั ในการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง  
จุดแข็ง (strengths), จุดอ่อน (weaknesses), โอกาส (opportunities), ปั หาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพสิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปั หาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามแก้ไข 
ปรับปรุงสิ่งที่เป็นปั หาและอุปสรรคให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ 
งานตา่ง ๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล 
ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปั หาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปั หาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปั หา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ   
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ  
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   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     
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร         
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ให ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคั ท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
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Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ  
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิค ซ่ึงประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์   
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามก็ได้  
  6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  7. การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปั หาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบั ชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3.3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

               ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาองค์กร
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคต ิมาตราสว่นประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น หรือโดยการ
สร้างเครือ่งมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ  
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
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อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ประกอบให ่ ๆ ที่ส าคั  
3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) วิธีการ 
  2. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปั หาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  4.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปั  าท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง           
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
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ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม      
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   
  4. การส ารวจ (surveys) ในที่นีห้มายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปั หาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปั หา แนวทางการแก้ไขปั หาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคั คือ การน าไปใช้แก้ไขปั หาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน  
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปั หา ท าให้สามารถแก้ไขได้ตรงจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหข์้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปั หา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจดัท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชงิสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
   7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
ž   
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. วิสัยทัศน์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ใน

อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

    “สิ่งแวดล้อมดี   ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งสู่สังคมสันติสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”  

2. ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม (พ.ศ.2561 – 2565) 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการน้ า  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           อย่างสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง 
          ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. เป้าประสงค์ 
1. มีแหล่งน้ าต้นทุนในการท าการเกษตรนอกฤดูกาลโดยเฉพาะการท านาปรังและแก้ไข

ปั หาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 
2. สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิต มีพื้นท่ีปุาที่อุดมสมบูรณ์ 
3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการด ารงชีพ พ่ึงพาตนเองได้ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
5. แก้ไขปั หา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อ

การบริการของภาครัฐ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. ตัวช้ีวัด 
1. เพ่ิมพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
2. การใช่จ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
3. มีพ้ืนที่ปุาเพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
4. จ านวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 5 ต่อปี 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 20 ต่อปี  
6. เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 20 ต่อปี 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90   

ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 
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5.  ค่าเป้าหมาย  
      1.  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรนอกฤดูกาลเพ่ิมข้ึน 
      2.  มีพ้ืนที่ปุาที่อุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
       3.  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
      4.  มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
     5.  แก้ไขปั หาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาชนพึงพอใจ  
 
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. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน 
 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปั  าท้องถิ่น 
 9. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการการเรียนรู้ให้หลากหลาย 

10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ             
      การกระจายอ านาจและการปูองกัน  และปราบปรามการทุจริต 

 11. พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากร และระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาและการ 
      บริหารงานและการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
7.   จุดยืนยุทธศาสตร์ 

๑.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง 
     พ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
8.  แผนงาน 

  ๑. แผนงานการเกษตร 
  ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๓. แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖. แผนงานสาธารณสุข 
  ๗. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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  ๘. แผนงานงบกลาง 
  ๙. แผนงานการศึกษา 
  10. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  11. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
 

9.  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

เป้าประสงค์  
 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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10.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

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

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 

 มีเส้นทางสั จรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  117 นครสวรรค์-พิษณุโลก   

      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม 4 แห่ง ได้แก่ หนองสกัด หนองวัง

ส าโรง  หนองตาเฟ่ือง  บึงละมาน 
 ประชากรส่วนให ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคั  ได้แก่ 

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

 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา 
      ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม กับส่วน
ราชการในพ้ืนที่ 

      มีความสงบ ไม่ค่อยจะมีปั หา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      ผู้น าชุมชนและประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

  มีระบบประปาเพ่ิมขึ้นท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ

สาธารณะและแก้ไขปั หาความเดือดร้อนของประชาชน 
      มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) 

 มีประเพณีของชาติพันธุ์ไทยทรงด าที่มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเด่น
ของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

      มีวัด   6  แห่ง    
 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีหอกระจายข่าว

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคท เทเลคอม และมีสั  าณ

โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
 มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  กองทุนเงินล้าน กองทุนแม่ของ

แผ่นดิน ฯลฯ 
      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
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๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

 คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างจังหวัด 
 ราษฎรยากจน  ส่วนให ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง

เดียวท าให้ขาดรายได้ 
 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป

ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
 ขาดแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
 ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก

ฤดูกาล 
 ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดให ่  มีโรงงานในพ้ืนที่ แต่รองรับแรงงานได้

น้อย 
        
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 

 จังหวัดพิจิตร   สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   

 มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ 

 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ
ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการ

ท้องถิน่ 
 

 ๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามภารกิจ
ถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

 งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน 

เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปั หา

ได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
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1. การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 1.1  การติดตามผลการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อนุมัติงบประมาณ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.การบริหารจัดการน้้า อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

7 4.46 1,330,000.00 1.96 5 6.49 80,000.00 0.38 2 4.17 35,930.00 0.20 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตรและฐานชุมชนท่ี
เข้มแข็ง 

61 38.85 45,291,000.00 66.77 20 25.97 3,700,000.00 17.34 15 31.25 3,373,300 18.34 

3.การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

68 43.31 20,170,660.00 29.74 35 45.46 16,721,020.00 78.34 22 45.83 14,507,347.04 78.93 

4.การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหาร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

21 13.38 1,040,000.00 1.53 17 22.08 840,000.00 3.94 9 18.75 464,748.50 2.53 

รวม 157 100.00 67,831,660.00 100.00 77 100.00 21,341,020.00 100.00 48 100.00 18,381,325.54 100.00 

ส่วนที่ 3 การตดิตามและประเมินผล 
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49.05 50.95 

แผนภูมิแสดงร้อยละ 
การน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดท า 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

โครงการที่น ามาจัดท า
ข้อบั  ัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (77) 

โครงการที่ไม่ได้น ามาจัดท า
ข้อบั  ัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (80) 

62.34 

37.66 

แผนภูมิแสดงร้อยละการน าโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณมาด าเนินการ 

โครงการที่น ามาด าเนินการ 
(48) 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
(29) 
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แผนภูมิแสดงร้อยละการน าโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณมาด าเนินการ (แยกตามยุทธศาสตร์) 

                        

                        
 

40 

60 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

ด าเนินการแล้วเสร็จ (2)  

ไม่ได้ด าเนินการ (3) 75 

25 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ (15) 

ไม่ได้ด าเนินการ (5) 

62.86 
37.14 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ (22) 

ไม่ได้ด าเนินการ (13) 52.94 47.06 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถ 
ทางการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล 

ด าเนินการแล้วเสร็จ (9) 

ไม่ได้ด าเนินการ (8) 
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การติดตามผลการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (โครงการพัฒนา) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรดิน และน้ า อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

ที ่ โครงการพัฒนา/กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

อนุมัติ/โอน เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน 10,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
2 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะในเขต

ต าบลหนองหลุม 
20,000 19,980 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการส่งเสริมการปลูกห ้าแฝกตามพระราชด าริ 10,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
4 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานธนาคารขยะในชุมชน 10,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
5 โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน 30,000 15,950 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 รวมจ านวน  5  โครงการ 80,000 35,930    

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

ที ่ โครงการพัฒนา/กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

อนุมัติ/โอน เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เพ่ือสุขภาพท่ีดีของชุมชน 20,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย 20,000 14,460 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ผู้น าหมู่บ้านและแกนน ากลุ่ม

ต่างๆในต าบลหนองหลุม 
200,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ 10,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุต าบลหนองหลุม 20,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง  

ที ่ โครงการพัฒนา/กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

อนุมัติ/โอน เบิกจ่าย ที่มา 
6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในต าบลหนองหลุม 20,000 18,040 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 2 หมู่ที่ 9 

บ้านบัวยาง 
110,000 110,000 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเลียบคลอง
ต้นประดู่ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ 

250,000 250,000 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายบ้านไหล่
โก หมู่ที่ 7 – ถนนสายบ้านโนนปุาแดง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

250,000 250,000 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านปุาสัก 

250,000 250,000 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายก าไรทอง 
ซอย 1 บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่ 6 

250,000 250,000 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองสกัด 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยห้าง 

250,000 250,000 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 10 
บ้านโนนไร่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านโนนซ่าน 

260,000 260,000 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 11 
บ้านโนนซ่าน – วังปลาทู หมู่ที่ 11 ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร 

250,000 250,000 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง  

ที ่ โครงการพัฒนา/กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

อนุมัติ/โอน เบิกจ่าย ที่มา 
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเหนือพัฒนา 

เชื่อมหนองประดู่ ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
500,000 499,500 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายกลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนปุาแดง 

250,000 250,000 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พ้ืนที่ หมู่ที่ 3  
สายบ้านต้นประดู่ ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
เชื่อมต่อ ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

250,000 250,000 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

18 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังถนนสายบ้านบัวยาง หมูที่ 9 
– บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 5 

140,000 135,000 ข้อบั  ัติฯ กองช่าง ด าเนินการแลว้เสร็จ 

19 โครงการก่อสร้างเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม 

50,000 - ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการ 

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองหลุม 

350,000 336,300 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

 รวมจ านวน  20  โครงการ 3,700,000 3,373,300    

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) หน้า 19 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการพัฒนา/กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

อนุมัติ/โอน เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,920,000 8,901,300 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 
2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,000,000 2,661,600 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 
3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 24,000 18,000 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 
4 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล  

หนองหลุม 
30,000 30,000 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

5 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.อบต.หนอง
หลุม) 

90,000 90,000 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 666,900 378,340 ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

7 โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขต
ต าบลหนองหลุม 

748,800 461,098.08 ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

8 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล     
หนองหลุม 

187,200 72,584.96 ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 120,000 - ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการ 
10 โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 62,160 62,160 ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

11 โครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.        
ในเขตต าบลหนองหลุม 

1,512,000 1,273,797 ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

12 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน) 50,000 50,000 ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) หน้า 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการพัฒนา/กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

อนุมัติ/โอน เบิกจ่าย ที่มา 
13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 64,000 63,810 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 
14 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 160,000 160,000 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

15 โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพต าบลหนองหลุม 25,000 23,105 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

16 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 100,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
17 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟูา
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

40,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

18 โครงการรณรงค์และแก้ไขปั หายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) ทูลกระหม่อมห ิงอุบลรัต
นราชกั  า สิริวัฒนาพรรณวดี 

100,000 93,960 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

19 โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและตรวจเยี่ยมสถานที่และผู้
ประกอบอาหารในต าบลหนองหลุม 

20,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

20 โครงการปูองกันและแก้ไขปั หาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว 

20,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

21 โครงการพลังครอบครัวร่วมท าความดีเพ่ือสร้างสรรค์สังคม 20,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
22 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองหลุม 20,000 - ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
23 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของครอบครัว

และพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัช าเศรษฐกิจพอเพียง
เครือข่ายองค์กรสตรีหมู่บ้าน (กสพม.) 

20,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการพัฒนา/กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

อนุมัติ/โอน เบิกจ่าย ที่มา 
24 โครงการแห่เทียนพรรษา 10,000 - ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
25 โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ห่วงใย

ผู้สูงอายุ (วันกตั ญู) 
70,000 - ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการ 

26 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 200,000 12,360 ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ 
27 โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10,000 10,000 ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

28 โครงการจัดกิจกรรมขบวนรถบุปผาชาติ (ขบวนแห่กิจกรรมถวาย
ดอกบัว) เนื่องในงานนมสัการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพจิิตร 

15,000 - ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการ 

29 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (หนองหลุมเกมส์) 95,960 95,960 ข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ 

30 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 20,000 8,666 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

31 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

20,000 12,166 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

32 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน 20,000 18,480 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

33 โครงการอบรมวินัยจราจร 10,000 9,960 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

34 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

150,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

35 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

100,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

 รวมจ านวน  35  โครงการ 16,721,020 14,507,347.04    
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการพัฒนา/กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

อนุมัติ/โอน เบิกจ่าย ที่มา 
1 โครงการปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 50,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวชิรบารมี 
40,000 40,000 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

3 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.หนองหลุม 10,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน 

40,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

5 โครงการการประเมินการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริการ 

40,000 18,000 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

10,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

7 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิก อบต. 300,000 126,128.50 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 
8 โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง 10,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนต าบลหนองหลุม 
250,000 231,460 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

10 โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 

10,000 10,000 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการพัฒนา/กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงาน 

อนุมัติ/โอน เบิกจ่าย ที่มา 
11 โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 
10,000 10,000 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

12 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 
12 สิงหาคม 

10,000 10,000 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

13 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 

10,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 

14 โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 

10,000 10,000 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

15 โครงการการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 10,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
16 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

20,000 9,160 ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ด าเนินการแลว้เสร็จ 

17 โครงการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย 10,000 - ข้อบั  ัติฯ ส านักปลัด ไม่ได้ด าเนินการ 
 รวมจ านวน  17  โครงการ 840,000 464,748.50    
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การติดตามผลการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์)  

ที ่ ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
อนุมัติ/โอน เบิกจ่าย ที่มา 

1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)  จ านวน 2 เครื่อง 

8,600 8,000 ตามข้อบั  ัติฯ กองการศึกษาฯ 
(ศพด.วัดหนองหลุมและ 

ศพด.บ้านบัวยาง) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รวมจ านวน  1  รายการ 8,600 8,000    
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1.2   การติดตามผลการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม  

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
อนุมัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 
บ้านต้นประดู่ 

120,000 120,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 1   
บ้านต้นประดู่ 

381,000 381,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านโนนปุาแดง 

500,000 500,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พ้ืนที่หมู่ที่ 3 สายบ้าน 
ต้นประดู่ ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อ   
ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

500,000 500,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านปุาสัก 

500,000 500,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยอุดมสุข – ซอยเย็น
จิตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลุม 

499,000 499,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายก าไรทอง ซอย 1 
บ้านยางนกกระทุง หมู่ที่ 6 

500,000 500,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยพัฒนาร่วมใจ      
หมู่ที่ 7 บ้านไหล่โก (ช่วงที่ 1) 

116,000 116,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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1.2   การติดตามผลการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม  

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
อนุมัติ เบิกจ่าย ที่มา 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายบ้านไหล่โก   
หมู่ที่ 7 – ถนนสายบ้านโนนปุาแดง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองหลุม         
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

383,000 383,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเจ้าพ่อปูุด า หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยห้าง 

199,000 199,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8    
บ้านห้วยห้าง 

300,000 300,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 9    
บ้านบัวยาง 

301,000 301,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 1 หมู่ที่ 9       
บ้านบัวยาง 

272,000 272,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เชื่อมต่อ บ้านวังปลาทู  
หมู่ที่ 11 ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

500,000 500,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 11 บ้านโนน
ซ่าน – วังปลาทู หมู่ที่ 11 ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

500,000 500,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

16 โครงการลงลูกรังสายดงนางด า หมู่ที่ 12 บ้านเหนือพัฒนา 302,000 302,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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1.2   การติดตามผลการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม  

ที ่ โครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
อนุมัติ เบิกจ่าย ที่มา 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายดงนางด า หมู่ที่ 12 
บ้านเหนือพัฒนา 

198,000 198,000 งบประมาณ 
จากเงินสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 รวมจ านวน  17  โครงการ 6,071,000 6,071,000   
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2. การติดตามรายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

     2.1 การติดตามรายงานด้านงบประมาณรายรับ   รายรับท้ังสิ้น  39,429,162.46 บาท  

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร 
     ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 924,847.64 
     ภาษีปูาย 258,301.00 
     อากรการฆ่าสัตว์ 15,850.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุ าตการขายสุรา 1,076.70 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 8,773.00 
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว 
     เพ่ือการโฆษณา 

180.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

- 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 500.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก - 
     ค่าปรับการผิดสั  า 11,367.00 
     ค่าใบอนุ าตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย 
     ต่อสุขภาพ 

- 

     ค่าใบอนุ าตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่ 
     สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 
     ตารางวา 

- 

     ค่าใบอนุ าตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน 2,500.00 
     ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 5,080.00 
     ค่าใบอนุ าตอ่ืนๆ - 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
     ดอกเบี้ย 135,358.03 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
     ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง - 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 44,145.63 

รวม 1,408,479.00 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 
     ภาษรีถยนต์ 413,850.65 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ 10,923,645.26 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ 2,507,345.56 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 36,189.55 
     ภาษีสรรพสามิต 4,097,835.71 
     อากรประมง - 
     ค่าภาคหลวงแร่ 52,051.38 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 38,873,.35 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
     กฎหมายที่ดิน 

713,943.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 31,520.00 
รวม 18,815,254.46 

 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ                 
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

18,695,429.00 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

510,000.00 

รวม 19,205,429.00 
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        2.2 การติดตามรายงานด้านงบประมาณรายจ่าย    

       งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)      
       รายจ่ายทั้งสิ้น  จ านวนเงิน  40,472,958.79 บาท  แยกเป็น 

รายจ่าย 
รวมจ่ายจาก 

เงินงบประมาณ 
รวมจ่ายจาก 
เงินสะสม 

รวมจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 

ระบุวัตถุประสงค์/ 
เฉพาะกิจ 

รวม 

งบกลาง 
   งบกลาง 

 
12,207,568.00 

 
- 

 
- 

 
12,207,568.00 

งบบุคลากร 
   เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) 

 
1,537,885.46 
6,979,762.07 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,537,885.46 
6,979,762.07 

งบด าเนินงาน 
   ค่าตอบแทน 
   ค่าใช้สอย 
   ค่าวัสดุ 
   ค่าสาธารณูปโภค 

 
1,469,908.75 
3,677,412.57 
1,723,600.99 

347,732.95 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1,469,908.75 
3,677,412.57 
1,723,600.99 

347,732.95 
งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
496,480.00 

3,929,691.00 

 
- 

6,071,000.00 

 
- 

510,000.00 

 
496,480.00 

10,510,691.00 
งบรายจ่ายอ่ืน 
   รายจ่ายอื่น 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

งบเงินอุดหนุน 
   เงินอุดหนุน 

 
1,521,917.00 

 
- 

 
- 

 
1,521,917.00 

รวมจ่าย 33,891,958.79 6,071,000.00 510,000.00 40,472,958.79 
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3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ 

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 
   

  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม  โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

   1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
   2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการ  

  วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการ ณ จุดบริการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีกรอบการประเมิน  4  ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ, 
ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ให้บริการ, ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  และด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นค าถาม
แบบประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่  
    ระดับ   =  น้อยที่สุด  

  ระดับ =  น้อย 
  ระดับ =  ปานกลาง  
  ระดับ   =  มาก 

  ระดับ   =  มากที่สุด 
 

 ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) 

ชาย 45 
ห ิง 55 

รวม 100 
               
   

  1.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามช่วงอายุ 
อายุ จ านวน (คน) 

ต่ ากว่า  20    ปี 0 
อายุ 20 - 30 ปี 11 
อายุ 31 - 40 ปี 30 
อายุ 41 - 50 ปี 22 
อายุ 51 - 60 ปี 25 
มากกว่า 60 ปี 12 

รวม 100 
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ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ 
 2.1 ประเภทงานบริการ 

ประเภทงานบริการ จ านวน (คน) 

การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ – รอ้งเรียน 14 

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 0 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 6 

การขออนุ าตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 

การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ ผู้ปุวยเอดส์ 13 

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3 

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ปุวยยากไร้ (ค่าเดินทาง) 1 

การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2 

งานกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 

การช าระภาษี 20 

การกู้ยืมเงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 20 

การขออนุ าตก่อสร้าง/ ดัดแปลง/ ต่อเติมอาคาร 4 

การขออนุ าตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 0 

การรับรองสิ่งปลูกสร้าง 6 

การด าเนินการตาม พรบ.ขุดดินและถมดิน 0 

การรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 

งานบริการอ่ืนๆ 0 

รวมทั้งสิ้น 100 
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 2.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ 

หัวข้อประเมินความพึงพอใจ   
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1)  การติดประกาศหรือแจ้งข้อมลูเกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ 

0 2 21 53 24 

2)  การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้    0 1 15 55 29 

3)  การให้บริการตามล าดบัก่อนหลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับการบรกิารก่อน  
เป็นต้น 

0 0 9 42 49 

4)  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 0 12 45 43 

5)  ความรวดเร็วในการให้บริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 0 0 7 42 51 

2. เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรที่ให้บริการ 

1)  ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 0 0 7 56 37 

2)  ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ  0 0 5 46 49 

3)  ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม  ช้ีแจง  
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปั หาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ  เป็นต้น 

0 0 8 46 46 
 

4)  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน           
ไม่รับสินบน  ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น 

0 0 2 37 61 

5)  การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตัิ   0 0 8 40 52 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก 

1)  ปูาย/สั ลักษณ/์ประชาสัมพนัธ์ บอกจุดบริการ 0 2 22 60 16 

2)  จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 0 1 16 56 27 

3)  ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผูร้ับบริการ  เช่น  ปากกา น้ ายาลบ
ค าผิด เป็นต้น  

0 0 8 48 44 

4)  การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเหน็ 
แบบสอบถาม เป็นต้น 

0 6 9 46 39 

5)  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์สาธารณะ  
ห้องสุขา น้ าดื่ม ที่น่ังคอยรับบริการ เป็นต้น 

0 0 12 52 36 

6)  ความสะอาดของสถานท่ีให้บรกิารในภาพรวม  0 0 6 58 36 

4. คุณภาพของการให้บริการ  

1)  การให้บริการที่ไดร้ับตรงตามความต้องการ 0 0 8 49 43 

2)  ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ 0 0 4 43 54 

3)  ผลการบริการในภาพรวม 0 0 6 35 59 
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 2.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ 

 
 
 
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ดังนี้ 

 1.  พึงพอใจระดับน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 2.  พึงพอใจระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ   0.62 
 3.  พึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  9.72 
 4.  พึงพอใจระดับมาก   คิดเป็นร้อยละ 47.83 
 5.  พึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.83 
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4. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

ส่วนที่ 1 :   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 70 46.7 
ห ิง 80 53.3 

รวม 150 100 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 5 3.3 
21 – 30 ป ี 23 15.3 
31 – 40 ป ี 41 27.4 
41 – 50 ป ี 38 25.4 
51 – 60 ป ี 29 19.3 

มากกว่า 60 ปี 14 9.3 
รวม 150 100 

 

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม (ภาพรวม)  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม 0 0.7 24 53.3 22 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/ 
    กิจกรรม 

0 3.3 21.3 59.4 16 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
    กิจกรรม 

0 2.7 28.7 53.3 15.3 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ให้ประชาชน 
    รับทราบ 

0 4 20 60.7 15.3 

5. มีความโปรงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 0 1.3 26.7 57.3 14.7 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0 1.4 21.6 57.4 19.6 
7. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปั หา 0 1.4 16.2 62.8 19.6 
8. การแก้ไขปั หาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 0 2.7 15.3 62.7 19.3 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/ 
    กิจกรรม 

0 1.3 15.3 60.7 22.7 
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ส่วนที่ 3 : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ดังนี้ 
 1.  พึงพอใจระดับน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ   0.07 
 2.  พึงพอใจระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ   2.07 
 3.  พึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  20.96 
 4.  พึงพอใจระดับมาก   คิดเป็นร้อยละ 58.53 
 5.  พึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.37 
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1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   1.   ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วน 
         ต าบล 
   2.   งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ       
    ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
   3.   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ 
    ทุกโครงการ 
 
2. ข้อเสนอแนะ 
   1.   ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับข้ันตอนและ 
         กระบวนการท างาน ตลอดจนการด าเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
         ให้สม่ าเสมอและมากกว่านี้ 
   2.   ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มากข้ึน 
   3.   ควรน าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่ 
         เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
   4.   ควรจัดท าแผนตามสภาพปั หาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
   5.   ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปั หาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่ 
         สามารถควบคุมได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 


