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คำนำ 
 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และข้อ 30 
“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม    
พ.ศ.2562  - เดือนกันยายน พ.ศ.2563) เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบคณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได ้และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   
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ส่วนที ่๑ 

บทนำ 
 
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมี  

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และกรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การ
ติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความสำเร็จของโครงการเพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จะต้องดำเนินการ   

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยเหลืองานตามที่เห็นสมควร  
ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นไปด้วย

ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.2562  - เดือนกันยายน พ.ศ.2563) ขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
 



๒ 
 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองบัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
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  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับและพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองบัวหรือสังคมส่วนรวม
มากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ ๒๘  ดังนี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำ

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ คัดเลือก

อีกก็ได้  
ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)      
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (3)    
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ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5)    

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ได้กำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙   

-คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 
๕. ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  
ดังนี้ 
 (๑)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
 (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ดังนี้  
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๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  (๑)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบช่วยการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๒)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
      การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง    
                 ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 

                           ท้องถิ่นในภาพรวม 
๖.๓ การติดตามและประเมินผลโครงการ   
      กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๑)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง   

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้
มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    
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๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง   

 
๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘, ๒๙  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกอบด้วย 
  (๑)  นายสำรวย  บุญช่วย      ประธานกรรมการ 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  บ้านหนองโรง 
 (๒)  นางละออ  อินนารี กรรมการ 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  บ้านบึง 
 (๓)  นายนิยม  นครพิทักษ์ กรรมการ 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  บ้านนิคมสหกรณ์ 
 (๔)  นายจรูญ   จงรัก กรรมการ 
  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่ ๗  บ้านบึงลับแล 
 (๕)  นายกษิพัฒน์  ประเสริฐศรี กรรมการ 
  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่ ๘  บ้านนิคมสหกรณ์  
 (๖)  นายกรีธา   บุญประดับ กรรมการ
  ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 
 (๗)  นายวิวัฒน์  สมหารวงค์ กรรมการ 
  ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 
 (๘)  นายสามารถ  พัดภู่ กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมู่ที่ ๓  บ้านไร่เมืองกาญจน์ (ด้านราชการ) 
 (๙)  นายสงัด  เหล็กเพชร กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมู่ที่ ๘  บ้านนิคมสหกรณ์ (ด้านราชการ) 

(10) นางสาวสิมาพร   กรรณิการ์      กรรมการ 
        นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 

(11) นายวันชัย   มธุระ           กรรมการและเลขานุการ 
        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด 
  (12) นางสาวชนิภา   คนบุญ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
   
********************************** 



๘ 
 

 

ส่วนที ่๒  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติ
การค้า  

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน 
และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  



๙ 
 

 

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความ

เข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุ รักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่

เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความม่ันคง 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  



๑๐ 
 

 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
(๑) แผนพัฒนาภาคเหนือ 

๑. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว บริการ
สุขภาพและการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

๒. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

๓. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบ
นิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็ว
กว่าระดับประเทศ ๑๐ ปี 

(๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้า

ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยก

อินโดจีน และอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

(๓) แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริม การเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการให้มีคุณภาพ

ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อมให้
เข้มแข็งปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน  

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพ

ที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความม่ันคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศสาตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และน้อม
นำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

 ๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค/บริโภค  
๒. เพื่อมีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรพอเพียงและทั่วถึง 
3. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย 
4. เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  
5. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  
 6. เพื่อส่งเสริมให้มีความสุขอนามัยแก่ประชาชน  
 7. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
๘. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายเสริมรายได้ 
๙. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ และเพ่ิมประสิทธิภาพ บุคลากร 

อบต.  
๑๐. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง 
๑๑. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการขยะในชุมชน ป้องกันภัยยาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๒.๔ ตัวชี้วัด 
1)  จำนวนถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกข้ึน ท่อลอดเหลี่ยมและท่อระบายน้ำทุกสาย

ใช้งานได้  
2)  จำนวนประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน ไฟฟ้าสว่างครบทุกพ้ืนที่ประชาชนได้รับความ

สะดวก 
3)  จำนวนระบบประปาสามารถผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อ

การอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร 
4)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5)  จำนวนพื้นที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
6)  จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำ มีเพ่ิมข้ึน และมีความอุดมสมบูรณ์ 
7)  จำนวนประชาชนมีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 
8)  จำนวนประชาชนมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้

และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 



๑๒ 
 

 

9)  จำนวนประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

10) จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา และกีฬา วัฒนธรรมและ
ประเพณีได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 

11) การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
12) จำนวนประชาชนมีส่วนรว่มในการบริหารงาน 

 ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
 เมื่อสามารถพัฒนาคนได้แล้ว ก็ไม่ยากท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ 
เพ่ือเป้าหมายที่วางไว้คือ น้ำพอใช้ ไฟสว่าง ทางพอดี มีการศึกษา พัฒนาอาชีพ จิตใจเบิกบาน พืชผักปลอดสารฯ 
ผสมผสานเกษตรพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สงบสุขปฏิบัติธรรม นำพัฒนาสิ่งแวดล้อม โอบอ้อมธรรมชาติ 
ปราศจากโรคภัย ยิ่งใหญ่ตำบลพหุภาคี รักศักดิ์ศรีประเพณีวัฒนธรรม เลิศล้ำประชาธิปไตย ทั้งนี้    ก็เพ่ือความ
เป็นตำบลน่าอยู่นั่นเอง  
 ๒.๖ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อลอดถนน 
1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
2.๑ แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพ้ืนที่การเกษตร 
2.2 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2.3 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 
   3.๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์ 

4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
4.4 การบริหารจัดการขยะในชุมชน  ป้องกันภัยยาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมปิัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 
6.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน 
6.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.3 ส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาตำบลให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 



๑๓ 
 

 

๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว     

เป้าประสงค์  

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 



๑๔ 
 

ส่วนที่ 3                                                                                                                                           
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                                                                  

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็น
สื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญใน
การนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัว
บ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) 
คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1 – 3/1 (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

แบบท่ี 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

 คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........................องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว........................................... ... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการดำเนินงาน ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น √  
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

√  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิน่ 

√  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563    
        
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
 2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256๓ (รอบเดือน เมษายน 2563 – กันยายน 256๓) 
 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 3. จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 - 2564 

2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน  งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 3,117,500 19 9,569,500 30 29,311,800 26 15,178,373 9 11,477,050 

2.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6 1,020,000 15 4,968,600 19 5,223,600 10 4,395,000 1 100,000 

3.ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 0 0 1 60,000 5 81,000 3 75,000 3 75,000 

4.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 0 35 9,396,660 42 9,075,010 47 10,079,660 43 8,869,660 

5.ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

0 0 10 175,000 10 175,000 11 199,000 11 199,000 

6.ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 0 0.00 9 318,000 11 839,750 11 638,000 11 638,000 

รวม 11 4,137,500 89 24,487,760 117 44,706,160. 108 29,477,460 78 21,358,710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

๔.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ระหว่างรอบ
เดือนเมษายน 2563 – เดือนกันยายน ๒๕๖3 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการทั้งหมด 
(ปี 6๓) 

โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

โครงการ 
ที่สำเร็จ 

โครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
30 

 
25.64 

 
23 

 
31.08 

 
23 

 
31.08 

- - 

2.ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

 
19 

 
16.24 

13 17.57 13 17.57 - - 

3.ส่งเสริมอาชีพและ
เศรษฐกิจ 

 
5 

 
4.27 

4 5.41 4 5.41 - - 

4.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 
42 

 
35.89 

 
23 

 
31.08 

 
23 

 
31.08 

- - 

5.ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

10 

 
 

8.55 

 
 

2 

 
 

2.70 

 
 

2 

 
 

2.70 

- - 

6.ส่งเสริมด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

 
11 

 
9.40 

 
9 

 
12.16 

 
9 

 
12.16 

- - 

รวม 117 100 74 100 74 100 0 0 
 
สรุป 
โครงการที่นำมาตั้งงบประมาณคิดเป็นร้อยละ  (74x100)/117 = 63.25 
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
 
จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จำนวน  117  โครงการ   
เป็นโครงการที่ดำเนินการสำเร็จในปี พ.ศ.2563 (รอบเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จำนวน 74 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  63.25 
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 ๔.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (รอบเดือนเมษายน 2563 – กันยายน ๒๕๖3)  (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

อนุมัติ 

จำนวน
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

คิดเป็นร้อยละ
ของบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 31.08 15,680,800 15,455,420 59.27 กองช่าง  

รวม 23 31.08 15,680,800 15,455,420 59.27 กองช่าง  
2.ยุทธศาสตร์เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 17.56 2,873,600 2,579,200 9.89 กองช่าง  

รวม 13 17.56 2,873,600 2,579,200 9.89 กองช่าง  
3.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 
     3.1 แผนงานการเกษตร 3 4.05 30,360 28,270 0.11 กองการเกษตร 
     3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 1 1.35 12,000 10,210 0.04 สำนักปลัด 

รวม 4 5.41 42,360 38,480 0.15  
4.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     4.1 แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 3 4.05 122,350 96,135 0.36 สำนักปลัด 

     4.3 แผนงานการศึกษา 10 13.51 3,064,180 1,918,392 7.36 กองการศึกษา 

     4.4 แผนงานสาธารณสุข 7 9.46 220,000 160,504 0.61 กองสาธารณสุขฯ 

     4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

1 
 
 
 

1.35 144,000 144,000 0.55 กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

อนุมัติ 

จำนวน
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

คิดเป็นร้อยละ
ของบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

     4.6 แผนงานงบกลาง 2 2.70 5,508,200 5,508,200 21.12 สำนักปลัด 

รวม 23 31.08 9,058,730 7,827,231 30  

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.35 30,000 30,000 0.11 สำนักปลัด 

     5.2 แผนงานการศึกษา 1 1.35 20,143 20,143 0.08 กองการศึกษา 

รวม 2 2.70 50,143 50,143 0.19 
 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 5.41 149,500 99,525 0.38 สำนักปลัด 
     6.2 แผนงานการศึกษา 1 1.35 20,000 11,600 0.04 กองการศึกษา 
     6.3แผนงานสาธารณสุข 1 1.35 14,600 8,200 0.03 กองสาธารณสุขฯ 
     6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.35 20,000 5,400 0.02 กองช่าง 
     6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.35 10,000 0 0 สำนักปลัด 

     6.6 แผนงานการเกษตร 
1 1.35 5,000 600 0.002 กองส่งเสริม

การเกษตร 
รวม 9 12.16 219,100 125,325 0.48 

 

รวมทั้งสิ้น 74 100 27,924,733 26,075,799 100  
 

 

 

 
 



20 
 

5. รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
 

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
           

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตามแผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

  

1 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ซอย
กลาง หมูที่ 1 บ้านป่ากระทุ่ม 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

77,000 77,000 77,000 ✓ 
   

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายพร 
เลื่อนลอย หมู่ที่ 2 บ้านศิริพัฒนา 

กองช่าง ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

382,000 400,000 382,000 ✓    

3 ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ซอย
คลองอ้อมรอบ - บ้านนางอำนวย เภา
รอด พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด 
(1.จุดบริเวณทางเข้าบ้านนางสุมารี เภา
รอด 1 จุด 2. จุดบริเวณบ้านนาง
อำนวย เภารอด 1 จุด หมู่ที่ 3 บ้านไร่
เมืองกาญจน์ 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

163,500 165,000 163,500 ✓    

4 ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.3 – ม. 5 
คันคลองหนองโรง หมู่ที่ 3 บ้านไร่เมือง
กาญจน์ 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

189,000 200,000 189,000 ✓    
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตามแผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

  

5 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางศิริ
ยาภร ศิลธรรม (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 
6 บ้านบึง 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

298,000 315,000 298,000 ✓ 
   

6 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อเกษตร หมู่ที่ 
7 บ้านบึงลับแล 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

70,500 74,800 70,500 ✓    

7 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายใบ 
อ่อนมีศรี หมู่ที่ 7 บ้านบึงลับแล 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

51,500 54,000 51,500 ✓    

8 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 7 
บ้านบึงลับแล 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

77,000 81,000 77,000 ✓    

9 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิ่งขวัญ หมู่ที่ 7 
บ้านบึงลับแล 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

79,000 82,000 79,000 ✓    

10 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเก 
จันทร์สุข หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

84,000 87,000 84,000 ✓    

11 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางคืน 
ถนอมกาย หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

40,500 42,000 40,500 ✓    

12 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายลันดา 
ประเสริฐศรี หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

48,000 49,000 48,000 ✓    
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตามแผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

  

13 ก่อสร้างถนนดินลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ 
สายบ้านนางทองหล่อ สุขวัฒน์ – สาย
บ่อ 94 หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

78,000 78,000 78,000 ✓ 
   

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นเลียบ
คลองแต้ว (ช่วง 2) หมู่ที่ 1 บ้านป่า 
กระทุ่ม ตำบลหนองบัว 

กองช่าง ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

485,420 490,000 485,420 ✓    

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นางสายหยุด - แยก หมู่ที่ 5 ตำบลใน 
เมือง หมู่ที่ 2 บ้านศิริ พัฒนา ตำบล
หนองบัว 

กองช่าง เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

297,000 310,000 297,000 ✓    

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.3 - 
ม.5 คันคลองหนองโรง หมู่ที่3 บ้านไร่
เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว (ช่วง 2 ) 

กองช่าง เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

467,000 490,000 467,000 ✓    

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นร้อยโค้ง 
หมู่ที่ 4 บ้าน หนองบัว ตำบลหนองบัว 

กองช่าง ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

446,000 485,000 446,000 ✓    

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน 
น.ส.ไฝ อินนารี - ถนน 1318 หมู่ที่ 6 
บ้านบึง ตำบลหนองบัว 

กองช่าง ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

201,000 210,000 201,000 ✓    

19 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัดแน่น 
ซอยข้าง บ้าน นายกุหลาบ (เก่า) - คลอง
วังน้ำ หมู่ที่ 6 บ้าน บึง ตำบลหนองบัว 

กองช่าง เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

52,000 53,000 52,000 ✓    
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตามแผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

  

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทรบ. 
คลองวง - บ้านนายเพยาว์ พุ่มเชย หมู่ที่ 
8 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว 

กองช่าง เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

411,000 480,000 411,000 ✓ 
   

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete สาย หมู่ที่ 
1 ซอย 1,2 หมู่ที่ 3 - 5 หมูท่ี่ 4,3 
และ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว จำนวน 4 
ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

กองช่าง มี.ค.62 – 
ก.ย.63 

4,130,000 4,130,000 4,130,000 ✓    

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริ
พัฒนา หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง
บัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

กองช่าง มี.ค.62 – 
ก.ย.63 

4,368,000 4,368,000 4,368,000 ✓    

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ประปาบ้านไร่เมืองกาญจน์ หมู่ที่ 3 
บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว 

กองช่าง ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

2,960,000 2,960,000 2,960,000 ✓    
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1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ    
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
           

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตามแผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

  

1 เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนาง
แอ้ม กรรณิการ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

140,000 150,000 140,000 ✓ 
   

2 เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่ม
นางสาวหนี พรมพา หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
บัว 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

140,000 150,000 140,000 ✓    

3 ปรับปรุงบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร กลุ่ม
นายเปา อุทรณ์ หมูที่ 5 บ้านหนองโรง 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

57,700 71,000 57,700 ✓    

4 เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนาย
เกษม ประเสริฐศรี หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
โรง 

กองช่าง ธ.ค.62 – 
มิ.ย.63 

140,000 150,000 140,000 ✓    

5 โครงการเปลี่ยนท่อระบาย น้ำจดุที่อุดตัน 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บา้น ปา่กระทุ่ม 
ตำบลหนองบัว จำนวน 5 จุด จดุที่ 1 
ทางเข้าบา้น นางชไมพร แสงสุวนั จุดที่ 2 
ทางเข้าบา้น นางชลี เลื่อนลอย จุดที่ 3 
ทางเข้าบา้น นายทองดี แสงสุวนั จุดที่ 4 
ทางเข้าบา้น นางเมิน คันทรง จดุที่ ๕ 
ทางเข้าบา้น นางเรไร ไตต่อผล 

กองช่าง เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

127,500 142,000 127,500 ✓    
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตามแผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

  

6 โครงการก่อสร้าง ท่อลอด เหลี่ยม 
พร้อมประตูเปิด-ปิด น้ำ หลังบ่อ 75 
หมู่ที่ 2 บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว 

กองช่าง ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

337,000 350,000 337,000 ✓ 
   

7 โครงการขุดลอกร่องระบาย น้ำพร้อม
วางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. จุดไร่ 
น.ส.ขันทอง- บ้านนายสายรุ้ง - บ้าน
นาย สมาน ภักดีพุดซา หมู่ที่ 2 บ้านศิริ
พัฒนา ตำบลหนองบัว 

กองช่าง ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

37,000 40,600 37,000 ✓    

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร 
กลุ่มนางบัญญัติ เลื่อนลอย หมู่ที่ 3 บ้านไร่
เมืองกาญจน์ ตำบล หนองบวั 

กองช่าง เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

142,000 150,000 142,000 ✓    

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ ซอย
ข้างวัดหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว 
ตำบล หนองบัว 

กองช่าง เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

355,000 450,000 355,000 ✓    

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือ
การเกษตร กลุ่มนาย สมคิด ขอบใจ หมู่
ที่ 5 บ้าน หนองโรง ตำบลหนองบัว 

กองช่าง เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

142,000 150,000 142,000 ✓    

11  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือ
การเกษตร กลุ่มนายวิทย์ กรรณิการ์ หมู่
ที่ 6 บ้านบึง ตำบลหนองบัว 

กองช่าง เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

134,000 150,000 134,000 ✓    
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตามแผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

  

12 โครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อม
ประตู เปิด-ปิด น้ำ หมู่ที่ 7 บ้านบึงลับ
แล ตำบลหนองบัว 

กองช่าง เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

337,000 350,000 337,000 ✓ 
   

13 โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.
1318 - คลองวง (ซอยโพคู่) หมู่ที่ 8 
บ้านนิคม สหกรณ์ ตำบลหนองบัว 

กองช่าง เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

490,000 570,000 490,000 ✓    
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3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ    
1.1 แผนงานการเกษตร 
           

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตามแผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

  

1 โครงการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย 

กอง
การเกษตรฯ 

ม.ค. 63 – 
พ.ค. 63 

8,770 10,000 8,770 ✓ 
   

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
การเกษตรฯ 

ม.ค. 63 – 
ก.ค. 63 

19,140 20,000 19,140 ✓    

3 โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

กอง
การเกษตรฯ 

ก.ค. 63 – 
ส.ค. 63 

360 3,000 360 ✓    

 
1.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
           

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตามแผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

  

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

สำนักปลัด เม.ย. 63 - 
ก.ค. 63 

10,210 12,000 10,210 ✓ 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยการรักษา
ความปลอดภัยบนท้องถนน 

สำนักปลัด ธ.ค.62 – 
เม.ย.63 

2,796 20,000 2,796 ✓ 
  

  

2 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

สำนักปลัด ธ.ค.62 – 
เม.ย.63 

49,419 50,000 49,419 ✓    

3 โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 
2563 

สำนักปลัด มิ.ย.63 43,920 52,350 43,920 ✓    
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4.2 แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1  สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัว/ศพด./รร.อนุบาล 
อบต.หนองบัว 

กอง
การศึกษา 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

205,800 400,000 205,800 ✓ 
  

  

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขึ้นพ้ืนฐาน 

กอง
การศึกษา 

พ.ย.62 – 
ก.ย.63 

324,545 756,060 324,545 ✓   อยู่ในข้อบัญญัต ิ
โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

๓ โครงการโครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

กอง
การศึกษา 

เม.ย.63  324,545 756,060 324,545 ✓   อยู่ในข้อบัญญัต ิ
โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

4 โครงการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

มี.ค.63 324,545 756,060 324,545 ✓   อยู่ในข้อบัญญัต ิ
โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งประตูอลูมิเนียม 
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

กอง
การศึกษา 

ม.ค.63 – 
ก.ย.63 

23,500 24,000 23,500 ✓    
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

6 โครงการติดตั้งราวกันตกสแตนเลส 
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

กอง
การศึกษา 

ม.ค.63 – 
ก.ย.63 

71,300 72,000 71,300 ✓ 
 

 
 

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมต่อยอด
ความดีสู่วิถีท่ียั่งยืนประจําปี 2563 

กอง
การศึกษา 

มี.ค.63 - 
ก.ค.63 

30,000 30,000 30,000 ✓    

8 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บ้านหนองบัว/ศพด./รร.อนุบาล อบต.
หนองบัว 

กอง
การศึกษา 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

385,157 40,000 385,157 ✓    

9  โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บัว 

กอง
การศึกษา 

ม.ค.63 – 
ก.ย.63 

59,500 60,000 59,500 ✓    

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 

กอง
การศึกษา 

มี.ค. 63 - 
ก.ค. 63 

169,500 170,000 169,500 ✓    
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4.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กอง
สาธารณสุข

ฯ 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

23,624 45,000 23,624 ✓ 
  

 โอนเพิ่ม 35,000 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

34,200 45,000 34,200 ✓   โอนเพิ่ม 35,000 

3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

35,520 40,000 35,520 ✓    

4 โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตราย 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

28,620 30,000 28,620 ✓    

5 โครงการอบรมให้ความรู้ การดูแล และ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

9,660 20,000 9,660 ✓    
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number 1 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

8,880 20,000 8,880 ✓ 
  

 

7 โครงการจัดทำที่เก็บและคัดแยกขยะรี
ไซเคิล 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

20,000 20,000 20,000 ✓    

 
 
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการงาน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ 
จังหวัดสุโขทัย 

กอง
การศึกษา 

ต.ค.62 - 
ม.ค.63 

144,000 144,000 144,000 ✓ 
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4.5 แผนงานงบกลาง 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 สวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ, คน
พิการ, ผู้ยากไร้, เด็กด้อยโอกาส และ
ผู้ป่วยเอดส์ 

สำนักปลัด ม.ค.63 – 
ก.ย.63 

23,500 5,520,000 5,456,200 ✓ 
  

 โอนเพิ่ม 21,000 

2 สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ กอง
สาธารณสุข

ฯ 

ต.ค.62 – 
ธ.ค.62 

52,000 52,000 52,000 ✓    
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5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการจัด
งานรัฐพิธี 

สำนักปลัด ต.ค.62 – 
พ.ย.62 

30,000 30,000 30,000 ✓ 
  

  

              
 

  
 

  

 
5.2 แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ กอง
การศึกษา 

ม.ค.63 20,143 30,000 20,143 ✓ 
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6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 
 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วน
ตำบล/พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

88,300 100,000 88,300 ✓ 
   

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอ
ศรีนคร ประจำปี2563 

สำนักปลัด ต.ค.62  21,750 24,500 21,750 ✓   อุดหนุนอบต.คลอง
มะพลับ 

3 โครงการอบรมมาตรฐาน คุณธรรม 
จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

สำนักปลัด พ.ย.62 – 
ส.ค.63 

1,175 5,000 1,175 ✓    

4 กิจกรรมรัฐพิธี สำนักปลัด ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

0 20,000 0 ✓   ดำเนินกิจกรรมโดยไม่
ใช้งบประมาณ 
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6.2 แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 

กอง
การศึกษา 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

11,600 20,000 11,600 ✓ 
  

  

              
 

  
 

  

  
6.3 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลาตาม 
แผน

ดำเนินงาน 
ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 

แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

8,200 14,600 8,200 ✓ 
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6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตาม แผน
ดำเนินงาน 

ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 

กองช่าง ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

5,400 20,000 5,400 ✓ 
  

  

              
 

  
 

  

 

 
6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตาม แผน
ดำเนินงาน 

ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 โครงการประชาคมและจัดทำแผน สำนักปลัดฯ ต.ค.62 –
ก.ย.63 

0 10,000 0 ✓ 
  

ดำเนินโครงการโดยไม่
ใช้งบประมาณ  
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6.5 แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน   

ระยะเวลา
ตาม แผน
ดำเนินงาน 

ดำเนินการจริง งบอนุมัติ จ่ายจริง 
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

ต.ค.62 
–ก.ย.63 

600 5,000 600 ✓ 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำนวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 30 25.64 29,311,800 65.56 23.0 31.08 15,455,420.00  59.27 0 0 0 0 23.0 31.08 15,455,420.00  59.27 23.0 31.08 15,455,420.00  59.27 

2.ส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 19 16.24  5,223,600 11.68 13.0 17.57 2,579,200.00 9.89 0 0 0 0 13.0 17.57 2,579,200.00 9.89 13.0 17.57 2,579,200.00 9.89 

3.ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 5 4.27 81,000 0.18 4.0 5.41 38,480.00 0.15 0 0 0 0 4.0 5.41 38,480.00 0.15 4.0 5.41 38,480.00 0.15 

4.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต 42 35.89  9,075,010 20.21 23.0 31.08 7,827,231.00 30.00 0 0 0 0 23.0 31.08 7,827,231.00 30.00 23.0 31.08 7,827,231.00 30.00 

5.ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 

10 
8.55 

175,000    
0.30 2.0 2.70 50,143.00 0.19 0 0 0 0 2.0 2.70 50,143.00 0.19 2.0 2.70 50,143.00 0.19 

6.ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครฐัที่ดี 11 9.40     839,750         1.88 9.0 12.16 254,325.00 0.48 0 0 0 0 9.0 12.16 254,325.00 0.48 9.0 12.16 254,325.00 0.48 

รวม 117   44,706,160   74.0  26,075,799.00   0   0   74.0  26,075,799.00   74.0  26,075,799.00   

 



๔๐ 
 

 
 
คำชี้แจง : แบบที ่3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว       
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ตุลาคม  ๒๕๖3     
 
ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 256๓ 
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่ 
ปรากฏอยูใ่นแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 30 23 
2.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 19 13 
3.ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 5 4 
4.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 42 23 
5.ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

10 2 

6.ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 11 9 
 
ส่วนที่ ๓  ผลการดำเนินงาน 
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 77.78% 22.22% 0% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  66.67% 33.33% 0% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

66.67% 33.33% 0% 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

33.33% 66.67% 0% 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 33.33% 66.67% 0% 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 44.44% 55.56% 0% 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

44.44% 55.56% 0% 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 66.67% 33.33% 0% 
ภาพรวม 54.17 45.83 0% 

 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 



๔๑ 
 

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.6 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.3 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.4 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.5 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.5 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.5 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.5 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.6 

ภาพรวม 9.48 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.6 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.4 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.5 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.4 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.6 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.4 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.5 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.5 

ภาพรวม 9.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.2 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.2 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.2 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.3 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.3 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.4 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.3 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.4 

ภาพรวม 9.28 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.2 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.3 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.3 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.3 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.3 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  9.4 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.3 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.4 

ภาพรวม 9.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.1 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.2 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.2 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.2 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.3 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.0 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.2 

ภาพรวม 9.16 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.2 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.1 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.0 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.1 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.3 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.1 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.1 

ภาพรวม 9.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

 
 

คำชี้แจง : แบบที ่3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (1) ชาย    41  คน     (2) หญิง   59  คน  
2. อายุ   (1) ต่ำกว่า 20 ปี   6  คน    (2) 20 – 30 ปี   17  คน    (3) 31 – 40 ปี   20  
คน    

(4) 41 – 50 ปี   22  คน    (5) 51 – 60 ปี   20  คน    (6) มากกว่า 60 ปี  15  คน    
3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา   26  คน     (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   43  คน    

(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า    7  คน     (4) ปริญญาตรี   18  คน     
(5) สูงกว่าปริญญาตรี    0 คน     (6) อ่ืน ๆ  6   คน    

4. อาชีพหลัก  (1) รับราชการ   2  คน     (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   10  คน     
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   16  คน    (4) รับจ้าง  30   คน      
(5) นักเรียนนักศึกษา  0   คน     (6) เกษตรกร   42  คน    
(7) อ่ืน ๆ (ระบุ)   0 คน   
  

ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 35% 65% 0% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  35% 65% 0% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 27% 73% 0% 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 54% 46% 0% 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 54% 46% 0% 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 39% 61% 0% 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

43% 57% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 43% 57% 0% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 30% 70% 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 



๔๕ 
 

 

 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (1) ชาย    46  คน     (2) หญิง   54  คน  
2. อายุ   (1) ต่ำกว่า 20 ปี   0  คน    (2) 20 – 30 ปี   19  คน    (3) 31 – 40 ปี   25  
คน    

(4) 41 – 50 ปี   26  คน    (5) 51 – 60 ปี   20  คน    (6) มากกว่า 60 ปี  10  คน    
3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา   33  คน     (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   28  คน    

(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า    13  คน     (4) ปริญญาตรี   20  คน     
(5) สูงกว่าปริญญาตรี    0 คน     (6) อ่ืน ๆ  6   คน    

4. อาชีพหลัก  (1) รับราชการ   5  คน     (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   14  คน     
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   21  คน    (4) รับจ้าง  19   คน      
(5) นักเรียนนักศึกษา  6   คน     (6) เกษตรกร   35  คน    
(7) อ่ืน ๆ (ระบุ)   0 คน   
 

 
ส่วนที ่๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในการพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวของท่านเท่าใด 
 
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.6 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.3 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.7 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.7 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.4 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.5 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.4 

 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 



๔๖ 
 

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.7 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.6 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.4 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.4 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.4 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.8 

 
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.6 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.6 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.3 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.6 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.7 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.7 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.7 

 
 

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  

 ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.4 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.6 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.5 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.5 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.6 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.1 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

 
 
 
 



๔๗ 
 

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.6 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.7 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.4 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.5 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.5 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.6 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.6 

 
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
  

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.5 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.7 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.6 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.3 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.7 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.6 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) และการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๙ 
 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15 14.3 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  65 59.9 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 9.3 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด  
(10) 

9.1 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) 9.2 
3.4 วิสัยทัศน์  (5) 4.6 
3.5 กลยุทธ์  (5) 4.6 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 4.7 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 4.6 
3.8 แผนงาน  (5) 4.8 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 4.6 
3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5) 4.6 

รวมคะแนน  100 93.2 
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  



๕๐ 
 

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.3 
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.2 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.3 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.1 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 56.4 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 4.8 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 4.9 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
(5) 

4.7 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 4.7 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ  
(5) 

4.7 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4.3 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 4.7 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  
(5) 

4.7 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5) 4.6 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.8 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล

ที่คาดว่าจะได้รับ  
(5) 

4.7 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.8 

รวมคะแนน  100 93.3 
 

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



๕๑ 
 

 ส่วนที ่ ๔ 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
ฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลัก     
ธรรมมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  
เพ่ือให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่ง
เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการ
ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-2565) ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓)  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บัว  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ใน
ระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้   
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 
 การวางแผน 
     อบต.หนองบัว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562-2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
     อบต.หนองบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562-256๕)   โดยได้กำหนดโครงการที่จะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562-256๕) ดังนี้    

ยุทธศาสตร์ 
2561 - 2564 

2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน  งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 3,117,500 19 9,569,500 30 29,311,800 26 15,178,373 9 11,477,050 

2.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6 1,020,000 15 4,968,600 19 5,223,600 10 4,395,000 1 100,000 

3.ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 0 0 1 60,000 5 81,000 3 75,000 3 75,000 

4.ส่งเริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 0 35 9,396,660 42 9,075,010 47 10,079,660 43 8,869,660 

5.ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

0 0 10 175,000 10 175,000 11 199,000 11 199,000 

6.ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 0 0.00 9 318,000 11 839,750 11 638,000.00 11 638,000.00 

รวม 11 4,137,500 89 24,487,760 117 44,706,160. 108 29,477,460 78 21,358,710 

  



๕๒ 
 
การจัดทำงบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ   โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 66 โครงการ งบประมาณ 11,074,117 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญตั ิ

1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืน ฐาน 13 1,704,800 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4 521,000 
3. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 2 8,000 
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 30 7,914,217 
5. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8 130,000 

6. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 9 796,100 
รวม 66 11,074,117 

 
 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงิน 2,173,242 ล้านบาท สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน 
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 23 15,455,420 - 15,455,420 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ 

13 2,579,200 - 2,579,200 

3. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 4 38,480 - 38,480 
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 23 7,827,231 - 7,827,231 
5. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2 50,143 - 50,143 

6. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

9 254,325 - 254,325 

รวม 74 26,075,799 - 26,075,799 
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รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2563) มีดังนี้ 

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณ
ประจำป ี

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น ซอย
กลาง หมูที่ 1  

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
บดอัดแน่น ซอยกลาง 
หมูที่ 1 บ้านป่า
กระทุ่ม 

77,000 0.00 77,000 0.00 

2. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายพร 
เลื่อนลอย หมู่ที่ 2  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายพร 
เลื่อนลอย หมู่ที่ 2 
บ้านศิริพัฒนา 

400,000 0.00 382,000 18,000 

3. ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น ซอย
คลองอ้อมรอบ - บ้าน
นางอำนวย เภารอด 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 2 จุด (1.จุด
บริเวณทางเข้าบ้าน
นางสุมารี เภารอด 1 
จุด 2. จุดบริเวณบ้าน
นางอำนวย เภารอด 
1 จุด หมู่ที่ 3  

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
บดอัดแน่น ซอยคลอง
อ้อมรอบ - บ้านนาง
อำนวย เภารอด 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ 2 จุด (1.จุด
บริเวณทางเข้าบ้าน
นางสุมารี เภารอด 1 
จุด 2. จุดบริเวณบ้าน
นางอำนวย เภารอด 
1 จุด หมู่ที่ 3 บ้านไร่
เมืองกาญจน์ 

165,000 0.00 163,500 1,500 

4. ก่อสร้างถนน คสล. 
สาย ม.3 – ม. 5 คัน
คลองหนองโรง หมู่ที่ 
3  

ก่อสร้างถนน คสล. 
สาย ม.3 – ม. 5 คัน
คลองหนองโรง หมู่ที่ 
3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ 

200,000 0.00 189,000 11,000 

5. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้างบ้านนาง      
ศิริยาภร ศิลธรรม 
(โครงการต่อเนื่อง) 
หมู่ที่ 6  
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้างบ้านนาง               
ศิริยาภร ศิลธรรม 
(โครงการต่อเนื่อง) 
หมู่ที่ 6 บ้านบึง 

315,000 0.00 298,000 17,000 
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6. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ่อเกษตร หมู่ที่ 
7  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ่อเกษตร หมู่ที่ 
7 บ้านบึงลับแล 

74,800 0.00 70,500 4,300 

7. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายใบ อ่อน
มีศรี หมู่ที่ 7  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายใบ อ่อน
มีศรี หมู่ที่ 7 บ้านบึง
ลับแล 

54,000 0.00 51,500 2,500 

8. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 6 หมู่ที่ 7  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้าน
บึงลับแล 

81,000 0.00 77,000 4,000 

9. ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยมิ่งขวัญ หมู่ที่ 7  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยมิ่งขวัญ หมู่ที่ 7 
บ้านบึงลับแล 

82,000 0.00 79,000 3,000 

10. ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนายเก 
จันทร์สุข หมู่ที่ 8  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายเก 
จันทร์สุข หมู่ที่ 8 
บ้านนิคมสหกรณ์ 

87,000 0.00 84,000 3,000 

11. ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนางคืน 
ถนอมกาย หมู่ที่ 8  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางคืน 
ถนอมกาย หมู่ที่ 8 
บ้านนิคมสหกรณ์ 

42,000 0.00 40,500 1,500 

12. ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนายลนั
ดา ประเสริฐศรี หมู่ที่ 
8  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายลันดา 
ประเสริฐศรี หมู่ที่ 8 
บ้านนิคมสหกรณ์ 

49,000 0.00 48,000 1,000 

13. ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ 
สายบา้นนางทองหล่อ 
สุขวัฒน์ – สายบ่อ 94 
หมู่ที่ 8  
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
ปรับเกลีย่เรยีบ สายบา้น
นางทองหล่อ สุขวัฒน์ – 
สายบ่อ 94 หมู่ที่ 8 บ้าน
นิคมสหกรณ์ 

78,000 0.00 78,000 0.00 
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14. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เสน้เลียบ
คลองแต้ว (ช่วง 2) หมู่
ที่ 1  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นเลียบคลอง
แต้ว (ช่วง 2) หมู่ที่ 1 
บ้านป่า กระทุ่ม 
ตำบลหนองบัว 

490,000 0.00 485,420 4,580 

15. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากบ้านนาง
สายหยุด - แยก หมู่ที่ 
5 ตำบลในเมือง หมู่ที่ 
2  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนาง
สายหยุด - แยก หมู่ที่ 
5 ตำบลในเมือง หมู่ที่ 
2 บ้านศิริพัฒนา 
ตำบลหนองบัว 

310,000 0.00 297,000 13,000 

16. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย ม.3 - 
ม.5 คันคลองหนองโรง 
หมู่ที่3  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สาย ม.3 - ม.5 
คันคลองหนองโรง หมู่
ที3่ บ้านไร่เมือง
กาญจน์ ตำบลหนอง
บัว (ช่วง 2 ) 

490,000 0.00 467,000 23,000 

17. โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. เสน้ร้อยโค้ง 
หมู่ที่ 4  

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. เส้นร้อย
โค้ง หมู่ที่ 4 บ้าน 
หนองบัว ตำบลหนอง
บัว 

485,000 0.00 446,000 39,000 

18. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบา้น 
น.ส.ไฝ อินนารี - ถนน 
1318 หมู่ที่ 6  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้าน น.ส.
ไฝ อินนารี - ถนน 
1318 หมู่ที่ 6 บ้าน
บึง ตำบลหนองบัว 

210,000 0.00 201,000 9,000 

19. โครงการก่อสร้าง
ถนน ลูกรังบดอัดแน่น 
ซอยข้าง บ้าน นายกุหลาบ 
(เก่า) - คลองวังน้ำ หมู่ที่ 
6  

โครงการกอ่สร้างถนน 
ลูกรังบดอัดแน่น ซอยขา้ง 
บ้าน นายกุหลาบ (เก่า) - 
คลองวังน้ำ หมู่ที่ 6 บ้าน 
บึง ตำบลหนองบัว 

53,000 0.00 52,000 1,000 

20. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ทรบ. คลอง
วง – บ้านนาย   เพยาว์ 
พุ่มเชย หมู่ที่ 8  

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทรบ. คลองวง - 
บ้านนายเพยาว์ พุ่มเชย 
หมู่ที่ 8 บ้านนิคม
สหกรณ์ ตำบลหนองบัว 

480,000 0.00 411,000 69,000 
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21. ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเสริมผิว
จราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
สาย หมู่ที่ 1 ซอย 
1,2 หมู่ที่ 3 - 5 หมู่
ที่ 4,3 และ หมู่ที่ 6 
ตำบลหนองบัว 
จำนวน 4 ช่วง 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว  

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเสริมผิวจราจร
แบบ Asphaltic 
Concrete สาย หมู่ที่ 
1 ซอย 1,2 หมู่ที่ 3 - 
5 หมู่ที่ 4,3 และ หมู่
ที่ 6 ตำบลหนองบัว 
จำนวน 4 ช่วง 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

4,130,000 0.00 4,130,000 0.00 

22. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศิริพัฒนา หมู่ที่ 2 
– หมู่ที่ 5  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายศิริ
พัฒนา หมู่ที่ 2 – หมู่
ที่ 5 ตำบลหนองบัว 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย 

4,368,000 0.00 4,368,000 0.00 

23. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายประปาบ้านไร่
เมืองกาญจน์ หมู่ที่ 3  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายประปา
บ้านไร่เมืองกาญจน์ 
หมู่ที่ 3 บ้านไร่เมือง
กาญจน์ ตำบลหนอง
บัว 

2,960,000 0.00 2,960,000 0.00 

24. เจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร กลุ่ม
นางแอ้ม กรรณิการ์ หมู่
ที่ 4  

เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร กลุ่มนาง
แอ้ม กรรณิการ์ หมู่ที่ 
4 บ้านหนองบัว 

150,000 0.00 140,000 10,000 

25. เจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร กลุ่ม
นางสาวหนี พรมพา  
หมู่ที่ 4  

เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร กลุ่ม
นางสาวหนี พรมพา 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว 

150,000 0.00 140,000 10,000 

26.ปรับปรุงบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร กลุ่ม
นายเปา อุทรณ์ หมูที่ 5  

ปรับปรุงบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร กลุ่ม
นายเปา อุทรณ์ หมูที่ 
5 บ้านหนองโรง 

71,000 0.00 57,700 13,300 



๕๗ 
 

27. เจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร กลุ่ม
นายเกษม ประเสริฐศรี 
หมู่ที่ 5  

เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร กลุ่มนาย
เกษม ประเสริฐศรี 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโรง 

150,000 0.00 140,000 10,000 

28. โครงการเปลี่ยน
ท่อระบาย น้ำจุดที่อุด
ตัน ภายในหมู่บา้น หมู่
ที่ 1 บ้าน ปา่กระทุ่ม 
ตำบลหนองบัว จำนวน 
5 จุด จุดที่ 1 ทางเข้า
บ้าน นางชไมพร แสงสุ
วัน จุดที่ 2 ทางเข้า
บ้าน นางชลี เลื่อนลอย 
จุดที่ 3 ทางเข้าบ้าน 
นายทองดี แสงสุวนั จุด
ที่ 4 ทางเข้าบา้น นาง
เมิน คันทรง จุดที่ ๕ 
ทางเข้าบา้น นางเรไร 
ไตต่อผล 

โครงการเปลี่ยนท่อ
ระบาย น้ำจุดที่อุดตัน 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้าน ป่ากระทุ่ม ตำบล
หนองบัว จำนวน 5 จุด 
จุดที่ 1 ทางเข้าบ้าน 
นางชไมพร แสงสุวนั 
จุดที่ 2 ทางเข้าบ้าน 
นางชลี เลื่อนลอย จุดที่ 
3 ทางเข้าบา้น นาย
ทองดี แสงสุวนั จุดที่ 4 
ทางเข้าบา้น นางเมิน 
คันทรง จุดที่ ๕ ทางเข้า
บ้าน นางเรไร ไตต่อผล 

142,000 0.00 127,500 14,500 

29. โครงการก่อสร้าง 
ท่อลอด เหลี่ยม พร้อม
ประตูเปิด-ปดิ นำ้ หลัง
บ่อ 75 หมู่ที่ 2 บ้าน              
ศิริพัฒนา  

โครงการก่อสร้าง ท่อ
ลอด เหลี่ยม พร้อม
ประตูเปิด-ปิด น้ำ 
หลังบ่อ 75 หมู่ที ่2 
บ้านศิริพัฒนา ตำบล
หนองบัว 

350,000 0.00 337,000 13,000 

30. โครงการขุดลอก
ร่องระบาย นำ้พร้อม
วางท่อระบายนำ้ Ø 
0.80 ม. จุดไร่ น.ส.ขัน
ทอง- บ้านนายสายรุ้ง - 
บ้านนาย สมาน ภักดี
พุดซา หมู่ที่ 2 

โครงการขุดลอกร่อง
ระบาย น้ำพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ Ø 
0.80 ม. จุดไร่ น.ส.
ขันทอง- บ้านนาย
สายรุ้ง - บ้านนาย 
สมาน ภักดีพุดซา หมู่
ที่ 2 บ้านศิริพัฒนา 
ตำบลหนองบัว 
 
 
 
 

40,600 0.00 37,000 3,6000 
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31. โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล เพื่อ
การเกษตร กลุ่มนาง
บัญญัติ เลื่อนลอย หมู่ที่ 
3  

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล เพ่ือ
การเกษตร กลุ่มนาง
บัญญัติ เลื่อนลอย หมู่
ที่ 3 บ้านไร่เมือง
กาญจน์ ตำบลหนอง
บัว 

150,000 0.00 142,000 8,000 

32. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ ซอยข้าง
วัดหนองบัว หมู่ที่ 4  

โครงการก่อสร้างราง
ระบาย น้ำ ซอยข้าง
วัดหนองบัว หมู่ที่ 4 
บ้านหนองบัว ตำบล 
หนองบัว 

450,000 0.00 355,000 95,000 

33. โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล เพื่อ
การเกษตร กลุ่มนาย 
สมคิด ขอบใจ หมู่ที่ 5  

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล เพ่ือ
การเกษตร กลุ่มนาย 
สมคิด ขอบใจ หมู่ที่ 5 
บ้าน หนองโรง ตำบล
หนองบัว 

150,000 0.00 142,000 8,000 

34. โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล เพื่อ
การเกษตร กลุ่มนาย
วิทย์ กรรณิการ์ หมู่ที่ 6  

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล เพ่ือ
การเกษตร กลุ่มนาย
วิทย์ กรรณิการ์ หมู่ที่ 
6 บ้านบึง ตำบล
หนองบัว 

150,000 0.00 134,000 16,000 

35. โครงการท่อลอด
เหลี่ยม คสล. พร้อม
ประตู เปิด-ปดิ นำ้ หมู่
ที่ 7  

โครงการท่อลอด
เหลี่ยม คสล. พร้อม
ประตู เปิด-ปิด น้ำ 
หมู่ที่ 7 บ้านบึงลับแล 
ตำบลหนองบัว 

350,000 0.00 337,000 13,000 

36.โครงการก่อสร้าง
รางระบาย นำ้ คสล.
1318 - คลองวง (ซอย
โพคู่) หมู่ที่ 8  

โครงการก่อสร้างราง
ระบาย น้ำ คสล.
1318 - คลองวง 
(ซอยโพคู่) หมู่ที่ 8 
บ้านนิคม สหกรณ์ 
ตำบลหนองบัว 
 

570,000 0.00 490,000 80,000 



๕๙ 
 

37. โครงการใช้สาร 
ชีวภัณฑ์เพื่อป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชการผลิต
เชื้อราบิวเวอร์เรีย 

 โครงการใช้สาร                  
ชีวภัณฑ์เพื่อป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชการผลิต
เชื้อราบิวเวอร์เรีย 

10,000 0.00 8,770 1,230 

38. ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง  

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 0.00 19,140 860 

39. โครงการส่งเสริม
การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

โครงการส่งเสริมการ
ใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

3,000 0.00 360 2,640 

40. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

12,000 0.00 10,210 1,790 

41. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์อำนวยการรักษา
ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์อำนวยการรักษา
ความปลอดภัยบน
ท้องถนน 

20,000 0.00 2,796 17,204 

42. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์อำนวยการ
อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์อำนวยการ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

50,000 0.00 49,419 581 

43.โครงการฝึกอบรม
ชุด ปฏิบตัิการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
บัว ประจำปี
งบประมาณ 2563  

โครงการฝึกอบรมชุด 
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
บัว ประจำปี
งบประมาณ 2563 

52,350 0.00 43,920 8,430 

44. สนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัว/
ศพด./รร.อนุบาล อบต.
หนองบัว 

 สนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง
บัว/ศพด./รร.อนุบาล 
อบต.หนองบัว 

400,000 0.00 205,800 194,200 



๖๐ 
 

45. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

756,060 0.00 324,545 431,515 

46. โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

756,060 0.00 324,545 431,515 

47. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

756,060 0.00 324,545 431,515 

48. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ติดตั้งประตูอลูมิเนยีม 
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ติดตั้งประตูอลูมิเนียม 
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

24,000 0.00 23,500 500 

49. โครงการติดตั้งราว
กันตกสแตนเลส 
โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

โครงการติดตั้งราวกัน
ตกสแตนเลส โรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบัว 

72,000 0.00 71,300 700 

50. อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองบัว ตาม
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมต่อยอดความดี
สู่วิถีที่ยั่งยืนประจาํปี 
2563 
 
 
 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองบัว ตาม
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมต่อยอดความ
ดีสู่วิถีท่ียั่งยืนประจําปี  
2563 
 
 
 

30,000 0.00 30,000 0.00 

51. สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน
บ้านหนองบัว/ศพด./
รร.อนุบาล อบต.
หนองบัว 

สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนบ้าน
หนองบัว/ศพด./รร.
อนุบาล อบต.หนอง
บัว 

400,000 0.00 385,157 14,843 



๖๑ 
 

52. โครงการก่อสร้าง
เสาธงชาติ โรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบัว 

 โครงการก่อสร้างเสา
ธงชาติ โรงเรียน
อนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบัว 

60,000 0.00 59,500 500 

53. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

170,000 0.00 169,500 500 

54. โครงการควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ  

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

45,000 0.00 23,624 21,376 

55. โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา้ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

45,000 0.00 34,200 10,800 

56. ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

40,000 0.00 35,520 4,480 

57. โครงการรณรงค์
คัดแยกมูลฝอย
อันตราย 
 

โครงการรณรงค์คัด
แยกมูลฝอยอันตราย 
 

30,000 0.00 28,620 1,380 

58. โครงการอบรม
ให้ความรู้ การดูแล 
และเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

โครงการอบรมให้
ความรู้ การดูแล และ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

20,000 0.00 9,660 10,340 

59. โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
Be Number 1 
 

. โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
Be Number 1 

20,000 0.00 8,880 11,120 



๖๒ 
 

60. โครงการจัดทำที่
เก็บและคัดแยกขยะรี
ไซเคิล 

โครงการจัดทำที่เก็บ
และคัดแยกขยะรี
ไซเคิล 

20,000 0.00 20,000 0.00 

61. อุดหนุนอำเภอ
ศรีนคร ตามโครงการ
งานประเพณีลอย
กระทง เผาเทียนเล่น
ไฟ จังหวัดสุโขทัย 
และงานสักการะแม่
ย่าและกาชาดจังหวัด
สุโขทัย 

อุดหนุนอำเภอศรีนคร 
ตามโครงการงาน
ประเพณีลอยกระทง 
เผาเทียนเล่นไฟ 
จังหวัดสุโขทัย และ
งานสักการะแม่ย่า
และกาชาดจังหวัด
สุโขทัย 

144,000 0.00 144,000 0.00 

62. สวสัดิการ
สงเคราะห์แก่
ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้
ยากไร้, เด็กด้อย
โอกาส และผู้ป่วย
เอดส์ 
 

สวัสดิการสงเคราะห์
แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, 
ผู้ยากไร้, เด็กด้อย
โอกาส และผู้ป่วย
เอดส์ 

52,000 0.00 23,500 28,500 

63. สมทบเงินกอง 
ทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

สมทบเงินกอง 
ทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

52,000 0.00 52,000 0.00 

64. อุดหนุนอำเภอ
ศรีนคร ตามโครงการ
จดังานรัฐพิธี 

อุดหนุนอำเภอศรีนคร 
ตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธี 

30,000 0.00 30,000 0.00 

65. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

30,000 0.00 30,000 0.00 

66. โครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง 
 
 

โครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง 

100,000 0.00 88,300 11,700 



๖๓ 
 

67. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. อำเภอศรี
นคร ประจำปี2563 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. อำเภอศรี
นคร ประจำปี2563 

24,500 0.00 21,750 2,750 

68. โครงการอบรม
มาตรฐาน คุณธรรม 
จริยธรรม พนักงาน
ส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

โครงการอบรม
มาตรฐาน คุณธรรม 
จริยธรรม พนักงาน
ส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

5,000 0.00 1,175 3,825 

69. กิจกรรมรัฐพิธี กิจกรรมรัฐพิธี 20,000 0.00 0 20,000 

70. โครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง 

โครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง 

20,000 0.00 11,600 8,400 

71. โครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง 

โครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง 

14,600 0.00 8,200 6,400 

72. โครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง 

โครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง 

20,000 0.00 5,400 14,600 

73. โครงการ
ประชาคมและจัดทำ
แผน 

โครงการประชาคม
และจัดทำแผน 

10,000 0.00 0 10,000 

74. โครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิน่/
พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง 

โครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น/
พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง 

5,000 0.00 600 4,400 

 

 



๖๔ 
 

ส่วนที่  ๕ 
ผลการวิเคราะห์ 

  
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นดำเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  
เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบ
ปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
  1. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิ เคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคม ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 » S-Strength (จุดแข็ง) 
 ๑.  ด้านพื้นที ่
  ๑.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร และ
ตั้งอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางของ ๔ อำเภอ ได้แก่ 
   - ทิศตะวันออก  อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - ทิศเหนือ  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
   - ทิศตะวันตก  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
โอกาสทำให้การคมนาคมมีความสะดวก และสามารถนำพืชผลผลิตทางการเกษตรไปยังตลาดได้สะดวกรวดเร็ว 
  ๑.๒  มีเส้นทางหลักไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้หลายเส้นทาง 
 ๒.  ด้านศักยภาพของชุมชน 
  ๒.๑  ตำบลหนองบัว มีสหกรณ์นิคมหนองบัว และสหกรณ์นิคมสวรรคโลก ตั้ งอยู่ทำให้การรวมตัว
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
  ๒.๒  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ผ่านการประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการมา
วิเคราะห์และเรียงลำดับความสำคัญของปัญหารวมทั้งความคุ้มค่าและความน่าจะเป็นตามหลัก SWOT Analysis  จึง
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีมาตรฐาน 
  ๒.๓  การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน เป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความพร้อมเพรียงโดยเฉพาะการนำเอาหลักการพัฒนาการบริหารแบบพหุภาคี มา
เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นทุนทางสังคมซ่ึงมีอยู่เดิม และการทำหัตถกรรมต่าง ๆ  
  ๒.๔  ตำบลหนองบัวตั้งอยู่ใกล้สถาบันศึกษาด้านพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งสองแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการ
อาชีพศรีสำโรง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสำโรง ทำให้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานได้
เพ่ิมข้ึน มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
  ๒.๕  มีการรวมกลุ่มอาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



๖๕ 
 
 
 ๓.  ด้านการบริหารงาน 
  ๓.๑  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
  ๓.๒  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
  ๓.๓  มีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานสูง 
  ๓.๔  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.๕  มีอุปกรณ์เครื่องใช้ทันสมัย 
 ๔.  ด้านอัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง) 
  ๔.๑  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  ๔.๒  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
  ๔.๓  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๔  มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง 
 ๕.  ด้านการเงิน/งบประมาณ 
  ๕.๑  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 ๖.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๑  มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
 
 » W-Weakness (จุดอ่อน) 
 ๑.  ด้านพื้นที ่
  ๑.๑  ตำบลหนองบัวเป็นตำบลขนาดกลาง ประชากรมีน้อย รายได้น้อย 
  ๑.๒  ประสบปัญหาด้าน อุทกภัย และภัยแล้งอยู่เสมอ 
  ๑.๓  มีพื้นท่ีกว้าง แต่งบประมาณมีน้อย การพัฒนาไม่ท่ัวถึง 
  ๑.๔  การคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นลูกรัง มีฝุ่นละออง  
 ๒.  ด้านศักยภาพของชุมชน 
  ๒.๑  ประชาชนมีอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียวคือการทำ พริก ถั่วเหลือ นา ข้าวโพด อ้อย ไม่มีอาชีพ
เสริม จึงมีความเสี่ยงเรื่อง ราคา และการระบาดของโรคพืชสูง ทำให้ขาดทุน 
  ๒.๒  ประชาชนส่วนใหญ่ต้องกู้เงินนอกระบบมาลงทุน และเสียดอกเบี้ยในอัตราแพง 
  ๒.๓  ประชาชนไม่มีการพัฒนาตนเอง ไม่เรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ก่อนที่จะทำกิจการ
ต่าง ๆ จึงมักไม่ประสบความสำเร็จ 
  ๒.๔  ไม่มีการรวมกลุ่ม มีกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
 ๓.  ด้านการบริหารงาน 
  ๓.๑  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน 
  ๓.๒  ปริมาณงานมีมาก มีผลทำให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 
  ๓.๓  อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้มีจำนวนไม่เพียงพอกับการบริหารงานและบุคลากรทำให้งาน
ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ 
 ๔.  ด้านอัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง) 
  ๔.๑  บุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
  ๔.๒  บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นคนนอกพ้ืนที่  มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ทำให้การ
บริหารงานจึงไม่ต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ไม่เต็มที่ 



๖๖ 
 
 
 
 ๕.  ด้านการเงิน/งบประมาณ 
  ๕.๑  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
  ๕.๒  รายได้ท่ีจัดเก็บเองและรัฐบาลสนับสนุนมีน้อย 
  ๕.๓  หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มีการประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเป็น
จำนวนมาก 
 ๖.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๑  ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันในอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  
 » O-Opportunity (โอกาส) การพัฒนาในอนาคต 
 ๑.  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เพราะแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 ๒.  เป็นท้องถิ่นที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ๓.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามโครงการแก้มลิงบึงลับแลซึ่งมีพ้ืนที่  ๕๒๗  ไร่ 
 
 » T-Threat (อุปสรรค)  
 ๑.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ๒.  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ 
 ๓.  ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนยังไม่ชัดเจน 
 ๔.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน  
 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
-แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
-แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
-การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน  10 ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้า
ได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่     แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่
ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 



๖๗ 
 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนำครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือนำร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนในพ้ืนที่มีทักษะ 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิ เคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคม ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 » S-Strength (จุดแข็ง) 
 ๑.  ด้านพื้นที ่
  ๑.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร และ
ตั้งอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางของ ๔ อำเภอ ได้แก่ 
   - ทิศตะวันออก  อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - ทิศเหนือ  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
   - ทิศตะวันตก  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
โอกาสทำให้การคมนาคมมีความสะดวก และสามารถนำพืชผลผลิตทางการเกษตรไปยังตลาดได้สะดวกรวดเร็ว 
  ๑.๒  มีเส้นทางหลักไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้หลายเส้นทาง 
 ๒.  ด้านศักยภาพของชุมชน 
  ๒.๑  ตำบลหนองบัว มีสหกรณ์นิคมหนองบัว และสหกรณ์นิคมสวรรคโลก ตั้งอยู่ ทำให้การรวมตัว
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
  ๒.๒  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ผ่านการประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการมา
วิเคราะห์และเรียงลำดับความสำคัญของปัญหารวมทั้งความคุ้มค่าและความน่าจะเป็นตามหลัก SWOT Analysis  จึง
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีมาตรฐาน 
  ๒.๓  การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน เป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความพร้อมเพรียงโดยเฉพาะการนำเอาหลักการพัฒนาการบริหารแบบพหุภาคี มา
เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นทุนทางสังคมซ่ึงมีอยู่เดิม และการทำหัตถกรรมต่าง ๆ  
  ๒.๔  ตำบลหนองบัวตั้งอยู่ใกล้สถาบันศึกษาด้านพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งสองแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการ
อาชีพศรีสำโรง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสำโรง ทำให้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานได้
เพ่ิมข้ึน มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
  ๒.๕  มีการรวมกลุ่มอาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

 ๓.  ด้านการบริหารงาน 
  ๓.๑  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 



๖๘ 
 
  ๓.๒  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
  ๓.๓  มีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานสูง 
  ๓.๔  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.๕  มีอุปกรณ์เครื่องใช้ทันสมัย 
 ๔.  ด้านอัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง) 
  ๔.๑  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  ๔.๒  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
  ๔.๓  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๔  มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง 
 ๕.  ด้านการเงิน/งบประมาณ 
  ๕.๑  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 ๖.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๑  มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
 
 » W-Weakness (จุดอ่อน) 
 ๑.  ด้านพื้นที ่
  ๑.๑  ตำบลหนองบัวเป็นตำบลขนาดกลาง ประชากรมีน้อย รายได้น้อย 
  ๑.๒  ประสบปัญหาด้าน อุทกภัย และภัยแล้งอยู่เสมอ 
  ๑.๓  มีพื้นท่ีกว้าง แต่งบประมาณมีน้อย การพัฒนาไม่ท่ัวถึง 
  ๑.๔  การคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นลูกรัง มีฝุ่นละออง  
 ๒.  ด้านศักยภาพของชุมชน 
  ๒.๑  ประชาชนมีอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียวคือการทำ พริก ถั่วเหลือ นา ข้าวโพด อ้อย ไม่มีอาชีพ
เสริม จึงมีความเสี่ยงเรื่อง ราคา และการระบาดของโรคพืชสูง ทำให้ขาดทุน 
  ๒.๒  ประชาชนส่วนใหญ่ต้องกู้เงินนอกระบบมาลงทุน และเสียดอกเบี้ยในอัตราแพง 
  ๒.๓  ประชาชนไม่มีการพัฒนาตนเอง ไม่เรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ก่อนที่จะทำกิจการ
ต่าง ๆ จึงมักไม่ประสบความสำเร็จ 
  ๒.๔  ไม่มีการรวมกลุ่ม มีกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
 ๓.  ด้านการบริหารงาน 
  ๓.๑  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน 
  ๓.๒  ปริมาณงานมีมาก มีผลทำให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
  ๓.๓  อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้มีจำนวนไม่เพียงพอกับการบริหารงานและบุคลากรทำให้งาน
ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ 
 ๔.  ด้านอัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง) 
  ๔.๑  บุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
  ๔.๒  บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นคนนอกพ้ืนที่  มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ทำให้การ
บริหารงานจึงไม่ต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ไม่เต็มที่ 
 ๕.  ด้านการเงิน/งบประมาณ 
  ๕.๑  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
  ๕.๒  รายได้ท่ีจัดเก็บเองและรัฐบาลสนับสนุนมีน้อย 



๖๙ 
 
  ๕.๓  หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มีการประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเป็น
จำนวนมาก 
 ๖.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๑  ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันในอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 » O-Opportunity (โอกาส) การพัฒนาในอนาคต 
 ๑.  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เพราะแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 ๒.  เป็นท้องถิ่นที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ๓.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามโครงการแก้มลิงบึงลับแลซึ่งมีพ้ืนที่  ๕๒๗  ไร่ 
 
 » T-Threat (อุปสรรค)  
 ๑.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ๒.  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ 
 ๓.  ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนยังไม่ชัดเจน 
 ๔.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
  
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
-แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
-แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
-การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้า
ได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่     แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่
ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
  

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


