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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่
ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคง
มีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างาน
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุ ผลที่มีการวางแผนมี
ความส าคัญ 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
5)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง  ในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
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โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้
วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่
จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง
เป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
  

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม            
การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น
ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน      
ซ่ึงประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.
2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง  เดือนมีนาคม พ.ศ.2561) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 
และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  ( 1) ก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ         
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส     
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2561) ขึ้น เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด     
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพฒันาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่
จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทาง
สังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 

 
 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 

และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้

2.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

1.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 4  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548      
ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาสามป ี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป 
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 

1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
4)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



                            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561)         

                        หน้า 5 

6)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

 

ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 28  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  ข้อ 29 (2)   

  ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559  ข้อ 13 (3)    

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

4.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558  ข้อ 14 (5)   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

5.1  กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 
 
 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(3)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะ
ครบทุกจุด มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้ รับการศึกษาบั้น พ้ืนฐานทุกคน ผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ ผู้ปุ วยเอดส์ 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพ
ความเปน็อยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด 

ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท            
4)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
6)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
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  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ  ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกต้องหรือไม ่ 

5.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหาร
นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง
ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 
5.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   

  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 – 2564) รวมทั้งที่
เปลี่ยนแปลง  

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)  
5.4  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
5.5  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.7  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
5.8  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ  
ดังนี้ 

6.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  4  ประการ  ดังนี้ 
  (1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
  (3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (1)  ไตรมาสที่  1  (เดือนตุลาคม  – ธันวาคม)  

(2)  ไตรมาสที่  2   (เดือนมกราคม – มีนาคม) 
  (3)  ไตรมาสที่  3   (เดือนเมษายน – มิถุนายน)  

(4)  ไตรมาสที่  4   (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  6  เดือน 

  (1)  เดือนตุลาคม  –  มีนาคม         
  (2)  เดือนเมษายน – กันยายน   

(4)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา 
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน  เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(5)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล (data analysis)  

6.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

 
(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการ
ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

7.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ 

ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 

7.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใสในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 
 

7.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/
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7.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 

1)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  2 ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ       
ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
 
 
 

8.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 



                            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561)         

                        หน้า 13 

 
 
 

1. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส หมู่ที่  1  ประธานกรรมการ 
2.  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส หมู่ที่  1   กรรมการ 
3. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส หมู่ที่  1   กรรมการ 
4. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่       กรรมการ 
5. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่ 4     กรรมการ 
6. ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้้าใส     กรรมการ 
7. หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านซับนกแก้ว     กรรมการ 
8. ผู้อ้านวยการกองการศึกษาอบต.หนองน้้าใส    กรรมการ 
9. ผู้อ้านวยการกองช่างอบต.หนองน้้าใส     กรรมการ 
10. ผู้ทรงคุณวุฒ หมู่ที่ 1       กรรมการ 
11.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
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ส่วนที่ 2 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร 
รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่
ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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2.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  2  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  2556 และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี  2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา 
อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดย
หลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็น
หลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

1)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
3)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
1)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
2)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
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3)  การลดรายจ่าย     
4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 
20 แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 
ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 

 
4.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด 12 ประการ  ดังนี้ 
1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
4)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
5.  นโยบายของรัฐบาล   

5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไป
จากสังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้ง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติ
ที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่อง
ของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่
เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใย
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สัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจาก
การหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทย
รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
...” 

5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี้ 

1)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

5.3  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
1)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.1)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 

1.2)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อน
หรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

1.3)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

1.4)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง



                            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561)         

                        หน้า 18 

ด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน
เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

2)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 เรื่อง 
มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

2.1)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และวิธีการกระท าผิด 

2.2)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

2.3)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

2.4)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบตุัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2.5)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  5  ปี 
2.6)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท า

ผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

วิสัยทัศน์ ปี  2557-2560 
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้า
เกษตรมาตรฐานสากล  เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
 ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน  
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า  และบริการให้ได้มาตรฐาน  โดยค านึงถึงชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือให้สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานสากล  เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการลงทุน
เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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7. แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
วิสัยทัศน์  (Vision)  จังหวัดสระแก้ว 

 “ การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ” 
  พันธกิจ  (Mission)  

1.  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนา 
ด้านโลจิสติกส์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
การจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง สนับสนุนก้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความ
เรียบร้อยในจังหวัด 

3. พัฒนาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการะบวนการผลิตสินค้า
การเกษตร ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน 

5. พัฒนาฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

6. พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาและตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโด
จีน 

7. พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์รวม (Goal)  จังหวัดสระแก้ว 

 จังหวัดเป็นศูนย์กลางรองรับและกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและจังหวัดไกล้เคียง เป็นแหล่งผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนที่ส าคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกโลกของอินโดจีน ประชาชนมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน ประชาชนตามแนวชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถด าเนินการขนส่งและกระจาย
สินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลาประหยัด และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่(Zoning) เพ่ือรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เสริมสร้างสภาแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  เสริมสร้างศักยภาพ ชุมชน และพ้ืนที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัย
และม่ันคง เพื่อสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเชียน 
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กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์

 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
2. สร้างเครือข่ายการค้าสู่อินโดจีน 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์โลจิสติกส์ โดยเฉพาะการก่อสร้างและขยาย

ช่องทางถนน ระบบรางและอากาศเพ่ือเชื่อมโยงจังหวัดสระแก้ว เข้ากับจังหวัดใกล้เคียงและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เป็นสากล มีประสิทธิภาพ คุณภาพและทันเวลา เพ่ือลด
ต้นทุนในทุกข้ันตอนและการกระจายสินค้า 

5. ส่งเสริมการสร้างคลังสินค้าให้มีมาตรฐาน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าชายแดนทั้งการให้บริการด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมืองและ

การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้า 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่(Zoning) เพ่ือรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานตลอดจนฟื้นฟูและปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

เพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
4. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรโดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ

ปรับปรุงคุณภาพชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
6. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่

เกษตรกรเพ่ือปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหา
พันธ์พืชและสัตว์ที่ดี เพ่ือลดการใช้สารเคมี 

7. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชและปศุสัตว์ที่ปลอดภัยจากสารพิษ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่แล
เกษตรผสมผสาน 

8. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต 
ทางการเกษตรโดยเฉพาะมันส าปะหลังและอ้อย ให้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานทดแทน 

9. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวเสริมสร้างสภาแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ขอม 
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กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน

ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ในราคาท่ีเหมาะสม ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
2. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลายเพื่อเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม 
3. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงการท่องเที่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
4. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือคงสภาพ

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเมืองน่าอยู่ส าหรับเยาวชน 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน 
3. ปูองกันแกละปราบปรามยาเสพติด 
4. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว มีรายได้

และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
6. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานท า และมีสวัสดิการ 
7. เสริมสร้างการมีท่ีอยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 
8. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรม 
9. ส่งเสริมการอนุรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
10. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
11. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบส่วนร่วมของชุมชน 
12. บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพ ชุมชน และพ้ืนที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความ
ปลอดภัยและมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

 กลยุทธ์ 
1.  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นท่ีชายแดน 
2. พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดน 
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศ เพ่ือนบ้าน 

พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ 
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8.  1.4  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบในการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยค านึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดตามนโยบายขับเคลื่อนประทศอย่างยั่งยืนภายใต้แนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดท ายุทธศาสตร์โดยใช้ข้อมูลในการพิจารณาเพ่ือก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช) นโยบายของรัฐบาล แผนงานด้านความมั่นคง
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทยมาปรับใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
 วิสัยทัศน์  “ การคมนาคมสะดวก  ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ” 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและกระจายรายได้  การพัฒนาบริการพ้ืนฐาน  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
การกีฬา 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการตลาดการค้าชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   
 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 1.  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 2.  สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝูาระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 3.  ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร 
 4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน  และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.  รงค์เฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น 

6.  ประสานแผนพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็ก  เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
7.  ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว  และกิจกรรมร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง 
1.  พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปโภค 
2.  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
3.  รณรงค์  ปูองกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติด  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.  พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมประเพณี  และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5.  ส่งเสริมความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัว 
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 ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
1.  ส่งเสริมกิจกรรม  และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2.  ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และพัฒนากลไกการตลาดส าหรับสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์

ชุมชน 
3.  ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
1.  ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม  ให้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ 
 
9.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12  มีนาคม 2553  เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุก
หมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  
ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของ
ชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  3  แบบ  ดังนี้  
 1)  แผนท าเอง   
 2)  แผนขอความร่วมมือ   

3)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  50%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุง
แผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
2)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
3)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
4)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
5)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
6)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
7)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
8)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 9)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 10) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กลิ่นเหม็น  

11) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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12)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 

   
10. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม  2559 เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  หนังสือ
จังหวัดนครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.34/ว 0832  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  การส ารวจข้อมูล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้
ความส าคัญกับข้อมูลด้านการเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็น
ต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้น าบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  
ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้ง
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ 4 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ 5 :  ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(1) ด้านเกษตร 
(2) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(3) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
   “หนองน  าใสน่าอยู่ เชิดชูเกษตรกรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ประตูอาเซียน” 
 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 การก าหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้น
เพ่ือให้แสดงถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารงานภายในองค์กร ด้วยการหาจุดแข็งขององค์กรที่จะสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารงาน และน าจุดแข็งนั้นเป็นตัวน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งยิ่งองค์กรมีจุดยืนที่ชัดเจนมากเท่าไร จะ
ส่งผลให้บุคลากรขององค์กรสามารถเข้าใจตรงกันไม่มีความสับสน กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรก็จะต้องสอดคล้องกับ
จุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
 “เมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  บริการประชาชน” 
 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
♦ พันธกิจ :  

1) ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ าอุปโภค บริโภค ถนน ไฟฟูา ประปา 
2)  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ าการเกษตร 
3)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ 
4)  สนับสนุนการปรับปรุงภูมทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 

♦ เป้าประสงค์ :  
1) เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงาน 

ก่อสร้างต่าง ๆ ได้มาตรฐาน 
2) เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 
3) เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ าท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
5) เพ่ือติดตั้งซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้แสงสว่าง 
6) เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 
7)เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่าง 

เพียงพอ 
8)  เพ่ือปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 
9) เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
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1.เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงาน 
ก่อสร้างต่าง ๆ ได้มาตรฐาน 
2.เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
3) เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ าท าการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
5) เพื่อติดตั้งซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้แสงสว่าง 
6) เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่าง
ปลอดภัยและมีคุณภาพ 
7)เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่าง 
เพียงพอ 
8)  เพ่ือปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 
9) เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

1. ล าห้วย ล าคลอง และทางระบายน้ าสามารถส่งน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย 
3.  ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยมีการด าเนินการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 
4.  กลุ่มเปูาหมายได้รับการส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณะภัย 
5.  การปฏิบัติงานของ อปพร.ถูกต้องและรวดเร็ว 
6.  ก่อสร้างทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก ปูองกันน้ าท่วมขัง 
7.  เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน 
8. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 
9. ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
10. หมู่บ้านมีไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
11. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 
12.แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 
13.ประชาชนมีน้ าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
14.ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านที่มีสภาพที่ดี
ขึ้น 
15. ประชาชนสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูสุขลักษณะ 
 
 

 
♦ แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาคมนาคมขนส่ง 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางท่ี 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1) การคมนาคมขนส่ง 
    1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคม 
เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง 
ถนนดินเพื่อการเกษตรให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
    1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า ท่อเหลี่ยม สะพาน ทางเท้า 
1.3  ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ าล้น ฝาย
ชะลอน้ า 
 
 
 

 
1.  จ านวนเส้นทางที่ได้รับการ่อสร้าง 
2. จ านวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
3. จ านวนโครงการก่อสร้างสะพาน ท่อเหลี่ยม และวางท่อ

ระบายน้ า 
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2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
     2.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือ
การเกษตร เพ่ืออุปโภคและบริโภค 
2.2  ขุดเจาะบ่อบาดาล 
2.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟูาประปา 
สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารที่มีคุณภาพดีขึ้น 

1.  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 
2. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 
3.  จ านวนขุดเจาะบ่อบาดาล 
4.ร้อยละครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ 
5.  จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้
ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 
6.ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงสะอาด
และปลอดภัย 
7.  ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าสะอาด 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1  สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
3.2 ปลูกต้นไม้ บ ารุงรักษาปุา 
3.3 รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.4  จัดซื้อถังรองรับขยะในชุมชนและถนน
สาธารณะ 
3.5  ก่อสร้างบ่อก าจัดขยะ 

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
2.  ครัวเรือนที่ได้รับการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
3.  จ านวนหมู่บ้านที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. พันธกิจ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพ่ือการผลิตด้านการเกษตร   
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน

เพ่ือการเกษตร  
3) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด าเนินชีวิต 
 

2. เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพ่ือสุขภาวะของ

ชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 



                            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561)         

                        หน้า 28 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น 
2. เ พ่ือส่ง เสริมและสนับสนุนการขับเคลื่ อนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิม
อย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม
อาชีพเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจ
และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้อง 

1. กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น 
2.  กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่
อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 
3.  แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพ่ือส่งเสริม การ
ฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้
ครัวเรือน 
5.ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี  2  การจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สวนสาธารณะ สนามกีฬา ศาลา

อเนกประสงค์ 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

2.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.1 พัฒนาอาชีพทางการเกษตร 
2.1.2 ส่งเสริมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.1.4 ส่งเสริมให้ประชาชนให้ประชาชนได้รับความรู้ความ

เข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

1. จ านวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุน 
2. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน
เศรษฐกิจชุมชน 
3. จ านวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 
4. จ านวนกลุ่มปลูกพืชพลังงานทดแทน 
5. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
6. จ านวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
7. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
8. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
9. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาระบบการตลาด 
10. จ านวนครัวเรือนที่จัดท าบัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11.  จ านวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
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2.2 การจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ศาลาอเนกประสงค์ 

2 . 2 . 1  สนั บ สนุ น กา รก่ อ ส ร้ า ง  ป รั บป รุ ง  ซ่ อ มแซม
สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ สนามกีฬาศาลาเอนกประสงค์ 

 

1. จ านวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สวนสาธารณะ  
2. จ านวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสนาม
กีฬา ลานกีฬา สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
3. จ านวนโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ 
  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

การกีฬาและนันทนาการ 
1. พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ปูองกันโรค และมีการเฝูาระวัง รักษามาตรฐานมีอาหาร
ปลอดภัย 

2.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศัยกภาพ 
3.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพอย่างทั่วถึง 
4.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
6. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
 

2. เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.  เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
6.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
7.  เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกก าลังกาย 
8.  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการส่งเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
9.  เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2)  เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3) เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
4)  เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่
สืบไป 
5)  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง 
6)  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกก าลัง
กายและห่างไกลยาเสพติด 
7)  เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้
ออกก าลังกาย 
8)  เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
9)  เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

 

1.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม 
2. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 
3.ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.  ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นที่คงอยู่สืบไป 
5.  การแข่งขันกีฬาและนันทนาการท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 
6.  เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
7.มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพ
แข็งแรง 
8.  ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน 
9.  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ทุกคน 
10. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
11.  ประชาชนได้รับการรณรงค์ ปูองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยา
เสพติดทุกประเภท 
12.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง 

3. แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางท่ี  2  การพัฒนาระบบการศึกษา 

 แนวทางท่ี  3  การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และนันทนาการ 
 แนวทางท่ี  4  การพัฒนาสุขภาพ พลานามัย 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีแนวทางการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1.1 ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้าง

สุขภาพและปูองกันโรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก 

3.1.2  พัฒนาและส่งเสริมมาตรการอาหาร
สะอาดและปลอดภัย 

3.1.3  สนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
3.1.4  ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
3.1.5  งานควบคุมโรคเอดส์ 

 
1.จ านวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
2.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
3. จ านวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการสนับสนุน 
4.  จ านวน รพ.สต./อสม.ที่ได้รับการจัดสรร 
5.  จ านวนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

3.2 การพัฒนาระบบการศึกษา 
3.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.2.2 ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

การศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 

 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ฯทั้ง 6 ด้าน 
2. จ านวนสถาน ศึกษาท่ีให้ความรู้กับประชาชนทั้งในและนอกระบบ 
 

3.3 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
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กีฬา และนันทนาการ 
3.3.1 ส่งเสริม ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

3.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

2. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พระพุทธศาสนา 
3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
5. จ านวนครั้งที่จัดการแข่งขัน 
6. จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีแนวทางการพัฒนา 

3.4 การพัฒนาสุขภาพ พลานามัย 
3.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3.4.2  สนับสนุนมาตรการการปูองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุก
ประเภท 

3.4.3  สนับสนุนและสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านความม่ันคง ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่าง ๆ  

3.4.4 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
1. ร้อยละของการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการปูองกัน
รักษาควบคุมโรคระบาด 
2. จ านวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการสนับสนุน 
3. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย 
4. ร้อยละของการณรงค์ให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพ 
5. จ านวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการช่วยเหลือ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 พันธกิจ :    
1. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส  

การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. มรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาใน
ท้องถิ่น 
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  3. แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี 1 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      4.1.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วนกระบวนการมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้าน
การเมือง การบริหารราชการ การกระจายอ านาจและการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
       4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมต าบลประชาคม
หมู่บ้าน 
4.1.4  การจัดหา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องใช้ส านักงาน 
4.1.5  การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.1.6  อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ  
 

 
1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม 
2. จ านวนครั้งที่เข้ารับการอบรม 
3. จ านวนครั้งที่มีการจัดหาพัสดุ 
4. จ านวนครั้งที่มีการปรับปรุงและเพ่ิมอัตราก าลัง 
5. จ านวนครั้งที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษี 
6. จ านวนครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
7. จ านวนครั้งที่มีการส่งเสริมแกละปรับปรุงการ

บริหารงาน 
8. จ านวนข้อบัญญัติ อบต.ที่ออกบังคับใช้ 
9. จ านวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
10. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
11. จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม 
12. จ านวนที่มีการจัดการประชาคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5การสร้างความพร้อมของต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

COMMUNITY ) 
1. พันธกิจ 

1.  ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชี่ยน (AC) 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพ่ือรับรองอาเซี่ยน 
3.  ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร 
4.  ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
5.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น 

2. เป้าประสงค์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนทุก 

คนให้มีความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ในปี พ.ศ. 2558 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1.  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนทุกคนให้มีความรู้เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ในปี พ.ศ. 
2558 
 

1.กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเชียน 
2. แหล่งเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียนครอบคลุมทุกด้าน 
3.  เกษตรกรได้รับความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคน ภาครัฐและ
เตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

3. แนวทางการพัฒนา 
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แนวทางท่ี  1  การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
COMMUNITY: AC ) 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5.1 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY: 
AC ) 
      5.1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน((ASEAN 
COMMUNITY: AC ) 
  5.1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของ
ท้องถิ่น 
5.1.3  ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนา
บุคลากรภาคการเกษตร 
5.1.4  ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
5.1.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ของท้องถิ่น 
 
 

 
 
 

1.  จ านวนประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับความรู้เรื่อง
ประชาคมอาเซียน 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

3. จ านวนโครงการในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4. จ านวนโครงการที่ให้การสนับสนุนพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยี 
5. สารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 



                            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561)         

                        หน้า 34 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม  2560   ถึง 
เดือนมีนาคม  2561)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้  
การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
1.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes) ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่ม
จาการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงาน
อาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการ
ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก ( in – depth  evaluation)  
เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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2.1  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

2.2  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม 
เหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.3  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน 
2.4  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปน็เครื่องมือกระตุ้น
ใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  
 
3.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

3.1  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
3.2  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
3.3  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
4.1  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
4.2  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
4.3  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
4.4  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 

4.1  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 
 (1)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560–2564) และท่ีเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (5  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5  คะแนน)     
 (2)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)   

ตัวบ่งชี้ที่  3  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (5  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (5  คะแนน)    
(3)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  5  :  การด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 
4.2  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  30  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  25   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  20   คะแนน  =   ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
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  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (10 ขั้นตอน)   ได้  5  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 8 – 9  ขั้นตอน     ได้  4  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 6 – 7  ขั้นตอน   ได้  3  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนท่ีได้   5 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย 

) 

1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  
และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เพ่ือน้ามาก้าหนดแนวทางการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น้าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

2 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    

3 คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  

7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559   

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา          100   คะแนน    ได้  5  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา    90 – 99   คะแนน  ได้  4  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา    80 – 89   คะแนน  ได้  3  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า    80   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมิน คะแนนเต็ม   5    
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์ คะแนนที่ได้   4   . 
แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

97  คะแนน 4 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 – 2564)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 24 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 63 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) (5) 
     3.5  พันธกิจ (5) (5) 
     3.6  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (5) (5) 
     3.7  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) (5) (5) 
     3.8  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) (5) 
     3.9  ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5) (5) 
     3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (5) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)    ได้  5  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 8 – 9  ขั้นตอน     ได้  4  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน   ได้  3  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้   5   . 
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ล าดับที่ การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
1 ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน  
3 มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา  
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
8 มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  100  คะแนน     ได้  5  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  90 – 99  คะแนน  ได้  4  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  80 – 89  คะแนน  ได้  3  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  80  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2561 – 2563) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

98  คะแนน 4 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 – 2563)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 
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1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 10 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 5 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 3 
   5.4 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 5 
   5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)  3 3 
   5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
   5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  3 3 
   5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ  5 5 
   5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5 5 
   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  4 4 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50    ได้  5  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40  ได้  4  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป  ได้  3  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 30  ไม่ได้คะแนน 

 
 
 
 
 
 
   

ผลการติดตามและประเมิน คะแนนเต็ม   5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5  :  การด าเนินโครงการ คะแนนที่ได้   0   . 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561–2563) 269 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 116 43.12 - 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

116 43.12 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  (ระหว่างตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

56 20.81 - 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  5  คะแนน 
  มีผลกระทบ  1  โครงการ   ได้  4  คะแนน 
  มีผลกระทบ 2 – 3  โครงการ   ได้  3  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า 3  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 
 

 ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ  
(ตุลาคม  2560- มีนาคม  2561)   
 

56 ไม่มีผลกระทบ 5 

 
 
4.4  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 5 4 
3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 5 5 
4 คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 5 4 
5 การด าเนินโครงการ 5 0 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 23 

 
ข้อคิดเห็น   



                            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561)         

                        หน้า 41 

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  23  คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า  25  คะแนน  คือ
ต้องปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ 5  การด าเนินโครงการ  ได้  0  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5  
คะแนน   
 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึง
เห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
ด าเนินการได้เพียงร้อยละ  20.81  อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการ
ด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
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ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ............................................................................................................................. ...... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช่ ไม่ไช ่

1 เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

2 เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
3 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
4 ได้ด าเนินโครงการ   
5 ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
6 งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
7 กลุ่มเปูาหมายร้อยละ  50  ขึ้นได้รับประโยชน์   
8 การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป   
9 มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

10 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ขึ้นไป   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  
แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2561  (ระหว่างเดือน ตุลาคม
พ.ศ.2560  ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2561)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
แบบ  1-3/1   (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดใน   การติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 
     

 
 

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส.......................................................... 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
  

13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3/1 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6  เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม  2560 – กันยายน 2561 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส            
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  
 (1) ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)  
 (3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 หมายเหตุ  :   ติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาสที่ 1 – 2  
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2561 – 2563) 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 - 2563) 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 

ข้อมูลจาก http://e-plan.dla.go.th/selectYear.jsp?random=1491550640256 
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4.2 จ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 เมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 จ้าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ พบว่า ส้านักการศึกษามีการเบิกจายมากที่สุด คือ ร้อยละ 2.13 รองลงมา

คือส้านักการช่าง ร้อยละ 1.76 และล้าดับที่สามคือ ส้านักปลัดฯ ร้อยละ 1.04 โดยเทียบกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ส้านักปลัดฯ ด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 
และส้านักการศึกษาฯ ด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ดังตาราง 4.5 

   ตาราง การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 น าเสนอเฉพาะโครงการ จ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

งบประมาณ
ตามข้อบญัญติั 

โอนเพ่ิม โอนลด 
งบประมาณท่ีตัง้ไว้ งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง โครงการ/กจิกรรม 

จ านวน(บาท) 
รอ้ยละการ
กระจาย 

จ านวน(บาท) 
รอ้ยละการ
เบกิจ่าย 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รอ
ด าเนินการ 

ยกเลกิ
โครงการ 

จ านวน 
รวม 

รอ้ยละการ
กระจาย 

1.ส านัก
ปลดั 

 
10,946,031 72600 222600 20,701,751 - 6,822,106.84 - - - - - - - 

2.กองคลงั 
 

2728000 - - 2728000 - 117520 - - - - - - - 

3.กองช่าง 
 

8,503,200 1,301,900 1,180,600 11,478,700 - 302,700 - 1 5 20 6 32  

4.กอง
การศึกษา 

11,436,020 - - 11,436,020 - 2,356,623.48 - - - - - - - 
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โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  
(1  ตุลาคม  2560  -  มีนาคม  2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส   อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1.1  การคมนาคมขนส่ง       

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว 
 

- โดยท้าการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว ความสูงไม่
น้อย 12 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส
ก้าหนด) 
 

50,000 
 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กซับ
นกแก้ว 

- 50,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒ โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองน้้าใส 
 

โดยท้าการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้้าใสความสูงไม่
น้อย 12 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส
ก้าหนด) 
 

50,000 
 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กหนอง

น้้าใส 

- 50,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๓ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กซับนกแก้ว โดยการติดตั้ง
เหล็กดัด/มุ้งลวด 
 
 

โดยการติดตั้งเหล็กดัด/มุ้งลวด 
 

100,000 
 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กซับ
นกแก้ว 

- 100,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการก่อสร้างห้องน้้า
ส้านักงาน อบต.หนองน้้าใส 
 

- โดยท้าการก่อสร้างห้องน้้าส้านักงาน อบต.หนองน้้า
ใส จ้านวน 5 ห้อง (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส
ก้าหนด) 
 

500,000 
 

อบต.
หนองน้้า
ใส 
 

- 500,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

5 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองน้้าใส 

โดยการติดตั้งเหล็กดัด/มุ้งลวด 
 

100,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนอง

น้้าใส 
- 

100,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โครงการก่อสร้างประปาแบบหอ
ถังสูงรูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 5 
บ้านซับนกแก้ว 
 

- โดยท้าการก่อสร้างหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ บริเวณศูนย์พัฒนา
อาชีพราษฎร ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร พร้อมฐานรับ
ถังเก็บน้้าและถังกรองสนิมเหล็กขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/
นาที พร้อมฐานรับถังกรองสนิมเหล็กและขุดวางท่อประปา ความ
ยาวประมาณ 120 เมตร พร้อมติดตั้งระบบประปา ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 

352,000 
 

หมู่ที่ 5 
บ้านซับ
นกแก้ว 

 

- 352,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๗ โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
พร้อมติดตั้งเสียงตามสายประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ 
 

- โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งเสียงตามสายประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ ภายในหมู่บ้าน โดยท้าการจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียง 1 ชุด ลายแม ่2 ชุดและฮอน พร้อม
ล้าโพง 30 ชุด พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านหนอง
เรือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

124,200 
 

หมู่ที่ 1 
บ้านหนอง
เรือ 
 

- 124,200 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๘ โครงการจัดซื้อถังรองรับน้้าฝน 
หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า 
 
 

- เพ่ือจัดซื้อถังรองรับน้้าฝน ถังพลาสติกอย่าง
หนา ขนาด 1,000 ลิตร จ้านวน 133 ถัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

400,000 
 

หมู่ที่ 10 
บ้านเนิน
เหล่า 

 

- 400,000 
 

โอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
เรือ 
 

- โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายส้าลี 
 นางพร้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.05 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

153,000 
 

หมู่ที่ 1 
บ้านหนอง
เรือ 

 

- - 
 

โอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑0 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้้า
ใส 
 

- โดยท้าการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไฉว - บ้าน
นางเพียง ถาวรสารี
กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.05 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

300,000 
 

หมู่ที่ 2 
บ้านหนอง
น้้าใส 

 

- 300,000 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๑1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
 

- โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร จากทางเข้าวัดป่าบ้านหนองน้้า
ใส ถึงถนนคอนกรีต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

99,400 
 

หมู่ที่ 3
บ้านหนอง
น้้าใส 

 

- 99,400 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้้า
ใส 
 

- โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายที ่1 จากบ้าน 
นางไหล - บ้านนาย
เรือง กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร สายที่ 2 จาก
บ้านนายเดี๋ยว - บ้านนาย
จ้าปี กว้าง 3 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.05 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

320,000 
 

หมู่ที่ 3 
บ้านหนอง
น้้าใส 

 

- 320,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก 
 

- โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไสว -
 ถนน
คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.05 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

351,500 
 

หมู่ที่ 4 
บ้านซับ
เม็ก 

 

- 351,500 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 



                            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561)         

                        หน้า 50 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านซับ
นกแก้ว 
 

- โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร จากถนนลาดยาง ถึงท่ี
สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

99,400 
 

หมู่ที่ 5 
บ้านซับ
นกแก้ว 

 

- - 
 

โอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเนิน
สะอาด 
 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเนิน
สะอาด จากถนนคอนกรีต - ศาลพ่อปู่ โดยท้าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.05 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

400,000 
 

หมู่ที่ 6 
บ้านเนิน
สะอาด 

 

- 400,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับ
นกแก้ว 
 

- โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกลั่น -
 บ้านนาย
วงษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.05 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 
 

300,000 
 

หมู่ที่ 7 
บ้านซับ
นกแก้ว 
 

- 300,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง 
 

-  โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านบุญนางบุญ
ยืน ธงเทียว - สามแยก
ประปา กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.05 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

222,000 
 

หมู่ที่ 8 
บ้านทาง
โค้ง 

 

- 222,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

18 โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง 
 

- โดยท้าการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร จากสวนนาง
กรรณิกา เชียงสากุล - สวนนายอโนทัย พร
ทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร สูง 0.60 
เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 4,140 ลบ.ม. และวางท่อ
ระบายน้้า ขนาด 0.60 เมตร จ้านวน 2 จุด จ้านวน 14 ท่อนพร้อม
ปรับผิวถนนดินให้เรียบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

122,900 
 

หมู่ที่ 8 
บ้านทาง
โค้ง 
 

- 122,900 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ จาก
บ้านนายสังข์ - บ้านนายธรรม
บุตร 
 

- โดยท้าการก่อสร้างรางระบายน้้า จากบ้านนายสังข์ - บ้านนาย
ธรรมบุตร ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก
ประมาณ 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. หนา 0.10 เมตร ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน 
 

320,000 
 

หมู่ที่9  
บ้านท่า
พระจันทร์ 

- 320,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒0 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านท่า
พระจันทร์ 
 

- โดยท้าการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อ จาก
สวนนายบุญตา - สวนนายทองอินทร์ กว้างประมาณ 4 เมตร ยาว
ประมาณ 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 240 ลบ.ม. ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน 

42,000 
 

หมู่ที่ 9 
บ้านท่า

พระจันทร์ 

 42,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ 
 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ จาก
บ้านนายเชิด หลงหลิว - สะพานห้วยปะตง โดยท้าการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเป็นหลุมบ่อ กว้างประมาณ 4 เมตร ยาว
ประมาณ 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. พร้อมปรับผิวถนนเรียบ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 

88,200 
 

หมู่ที่ 1 
บ้านหนอง
เรือ 

- - โอน
งบประมาณ

รายจ่าย 

รวมเป็นเงิน 4,494,600 - - 4,154,000 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1.2  ระบบสาธารณูปโภค  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 
เงินอุดหนุนเอกชน 
 

- อุดหนุนให้การไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ ติดตั้งภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 20 จุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท 
- อุดหนุนให้การไฟฟ้า เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาด
สายไฟ หมู่ที ่2 บ้านหนองน้้าใส จ้านวน 30 จุด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ตั้งไว้ 100,000 บาท 
- อุดหนุนให้การไฟฟ้า เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่
ที ่3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 80,000 บาท 
- อุดหนุนให้การไฟฟ้า เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาด
สายไฟ หมู่ที ่4 บ้านหนองน้้าใส จ้านวน 20 จุด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ตั้งไว้ 50,000 บาท 
- อุดหนุนให้การไฟฟ้า เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมพาดสายไฟ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ต้ัง
ไว้ 100,000 บาท 
- อุดหนุนให้การไฟฟ้า เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่8 บ้าน
ทางโค้ง จากบ้านนางพิลา ผลจันทรา ถึงบ้านนายสมยา ผล
จันทรา โดยท้าการปักเสาไฟฟ้าแรงต่้า จ้านวน 3 ต้น พร้อมพาด
สายไฟและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จ้านวน 4 จุด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ตั้งไว้ 60,000 บาท 

 

430,000 
 

 - 
390,000 

 

หมู่ที่ 1 โอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
40,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1.2  ระบบสาธารณูปโภค     

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2. 

ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักน้้า รักป่า 
รักแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหา
มงคลที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราช
สมบัติครบ 70 ปี ฯ 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "รักน้้า รักป่า รักแผ่นดิน" เนื่องใน
โอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราช
สมบัติครบ 70 ปี   วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ใน
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ อาทิค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ้าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

5,000 
 

ส านักปลัด - 
5,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

3. 
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

5,000 
 

ส านักปลัด - 
5,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

4. 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
 

- อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้้าพระปรงเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้ใช้
น้้าพระปรง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

70,000 
 

ส านักปลัด  
70,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

รวมเป็นเงิน 510,000 - - 470,000 - 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางท่ี  2.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  อาทิ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ้าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

200,000 
 

ต้าบลหนองน้้าใส - 200,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร หมู่ที่ 5 
บ้านซับนกแก้ว 
 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ
ราษฎร หมู่ที ่5 บ้านซับนกแก้ว โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  อาทิ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ้าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

50,000 หมู่ที่ 5 บ้านซับ
นกแก้ว 

 

- - โอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
ต้าบลหนองน้้าใส 
 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในต้าบลหนองน้้าใส โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ อาทิ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ้าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

50,000 
 

ต.หนองน้้าใส - 50,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

รวมเป็นเงิน 300,000 - - 2,250,000 - 
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 แนวทางท่ี  2.๒  การจัดให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ศาลาอเนกประสงค์ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่า
พระจันทร์ 
 

- โดยท้าการก่อสร้างห้องน้้า บริเวณศาลากลาง
หมู่บ้าน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

44,700 
 

หมู่ที่ 9 บ้าน
ท่า
พระจันทร์ 

 

- - 
 

โอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

๒ โครงการปรับปรุงหอประชุม
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
 

- โดยท้าการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง
น้้าใส (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใสก้าหนด) 
 

500,000 
 

อบต.หนอง
น้้าใส 

- 500,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

รวมเป็นเงิน 544,700 - - 500,000 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางท่ี  3.1  ด้านสุขภาพอนามัย  
   

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. 
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
สุขภาพผู้สูงอายุ 
 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ประจ้าปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
ยานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ 
 

150,000 
 ส านักปลัด - 

150,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2. 
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ภายในต้าบลหนองน้้าใส เพ่ือเป็นการป้องกันโรคร้ายแรง
ไม่ให้แพร่ระบาดในพ้ืนที่ รายละเอียดตามโครงการ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
 

50,000 
 

ส านักปลัด - 
50,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

3. 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ส้าหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช้าระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

80,000 
 

ส านักปลัด - 6,000 
ด าเนินการ

แล้ว 

4. 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
 

(1) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  หมู่
ที ่1 ต.หนองน้้าใส ในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 7,500 บาท 

75,000 
 

ส านักปลัด - 
75,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
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(2) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที ่2 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  หมู่
ที ่2 ต.หนองน้้าใส ในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 7,500 บาท 
(3) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที ่3 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  หมู่
ที ่3 ต.หนองน้้าใส ในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 7,500 บาท 
(4) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที ่4 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  หมู่
ที ่4 ต.หนองน้้าใส ในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 7,500 บาท 
(5) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที ่5 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  หมู่
ที ่5 ต.หนองน้้าใส ในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 7,500 บาท  
(6) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที ่6 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  หมู่
ที ่6 ต.หนองน้้าใส ในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 7,500 บาท  
(7) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที ่7 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  หมู่
ที ่7 ต.หนองน้้าใส ในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 7,500 บาท 
(8) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที ่8 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  หมู่
ที ่8 ต.หนองน้้าใส ในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  ต้ัง
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จ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 7,500 บาท   
(9) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที ่9 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  หมู่
ที ่9 ต.หนองน้้าใส ในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 7,500 บาท 
(10) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  หมู่
ที ่10 ต.หนองน้้าใส ในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐาน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 7,500 บาท 
 

รวมเป็นเงิน 355,000 - - 281,000  

  แนวทางท่ี  3.๒  การพัฒนาระบบการศึกษา   
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

- - - - - - - - 
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แนวทางท่ี  3.๓  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. 
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ
พิธีการ 
 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน/
ต้าบล ประจา้ป ี2560 โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่  อาหารและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ค่าของรางวัล  ค่าเช่าเครื่องเสียง  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ้าเป็นในการจัดการแข่งขัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

150,000 
 

ส านักปลัด - 
150,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

2. 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 

(1) อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอวัฒนานคร 
 (วันสงกรานต์)  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอวัฒนานคร จัด
กิจกรรมงานวันสงกรานต์และวนักตัญญู อ้าเภอวัฒนา
นคร ประจ้าป ี2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ตั้งไว ้15,000 บาท 
(2) อุดหนุนที่ทา้การปกครองจังหวัดสระแก้ว  
(โครงการสร้างพระ)  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท้าการปกครองจังหวัดสระแก้ว ในการ
จัดท้าโครงการสร้างพระพทุธรูปประจ้าจงัหวัดสระแก้ว ปางสรง
น้้าฝน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ตั้งไว ้100,000 บาท 
(3) อุดหนุนสา้นักงานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสระแก้ว ใน
โครงการการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ตั้ง
ไว ้4,500 บาท 

119,500 
 

กองการศึกษา - 
119,500 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

รวมเป็นเงิน 269,500 - - 269,500 - 
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 แนวทางท่ี  3.๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ค่าอาหารเสริม (นม) 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อนมให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กซับนกแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอดุหนุน ตั้งไว ้89,600 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อนมให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองเรือ ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุน ตั้งไว ้87,360 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อนมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้าน
ซับนกแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว ้472,160 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อนมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้าน
หนองน้้าใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว ้241,280 บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อนมให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
หนองเรือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุ ตั้งไว ้257,920 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อนมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้าน
เนินสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตั้งไว ้172,640 บาท 

1,320,960 
 

กอง
การศึกษา 

 
1,010,272.52 

 

เบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือน 
ต.ค.59-มีค.

60 

2. วัสดุการศึกษา 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการศึกษา เช่น วัสดุสื่อการสอน
ต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ตั้งไว ้66,300 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการศึกษา เช่น วัสดุสื่อการสอน
ต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ตั้งไว ้68,000 บาท 
 

134,300 
 

กอง
การศึกษา 

 
- 
 

เบิกจ่ายแล้ว 

3. 
เก้าอี้ส้านักงานแบบมีล้อ 
จ้านวน 4 ตัว 
 

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส้านักงานแบบมีล้อ จ้านวน 4 ตัว เพื่อใช้ในงานของ
กองการศึกษา ฯ  ตั้งราคาตามท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก้าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
 

15,600 
 

กอง
การศึกษา 

- 
15,600 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4. 

เครื่องปรับอากาศขนาด 
40,000 บีทียู จ้านวน 4 
เครื่อง 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีความสามารถใน
การท้าความเย็น ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จ้านวน 2 เครื่อง ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว โดยมีคุณลักษณะตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส้านักงบประมาณ พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ราคา 102,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีความสามารถใน
การท้าความเย็น ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จ้านวน 2 เครื่อง ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ โดยมีคุณลักษณะตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส้านักงบประมาณ พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ราคา 102,000 บาท 
 
 

204,000 
 

กอง
การศึกษา 

- 
204,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

5. 
ชั้นวางหนังสือ จ้านวน 2 หลัง 
 

- เพ่ือจัดซื้อชั้นวางหนังสือ จ้านวน 2 หลัง เพ่ือใช้เก็บเอกสาร
ของกองการศึกษา ฯ ตั้งราคาตามท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก้าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

6,000 
 

กอง
การศึกษา 

- 
6,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

6. 
ตู้เอกสารชนิดตู้เหล็ก 2 บาน 
จ้านวน 2 หลัง 
 

- เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ้านวน 2 หลัง เพ่ือใช้เก็บเอกสาร
ของกองการศึกษา ฯ ตั้งราคาตามท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก้าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

10,000 
 

กอง
การศึกษา 

- 
10,000 
 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

7. 

พัดลมติดผนัง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว จ้านวน 14 เครื่อง 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จ้านวน 7 เครื่อง ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซับนกแก้ว ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก้าหนดไว้ใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ต้ัง
ไว้ 14,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จ้านวน 7 เครื่อง ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองเรือ ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก้าหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 14,000 บาท 
 

28,000 
 

กอง
การศึกษา 

- 
28,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

8. 
เครื่องปรับอากาศขนาด 
30,000 บีทียู 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีที
ยู จ้านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส้านักงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

37,000 
 

กองช่าง - 
37,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

9. 
ตู้เอกสาร ชนิดตู้เหล็ก 2 บาน 
 

- เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ้านวน 2 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,000 บาท เพ่ือใช้เก็บเอกสารของกองช่าง ตั้งราคาตาม
ท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก้าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

10,000 
 

กองช่าง - 
10,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

10. 
ตู้เอกสาร ชนิดตู้เหล็ก บาน
เลื่อน 
 

- เพ่ือจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่ต่้า
กว่า 40X118X75 ซม. จ้านวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท เพ่ือ
ใช้เก็บเอกสารของกองช่าง ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มี
ก้าหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ส้าหรับเก็บเอกสารของ
ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

12,000 
 

กองช่าง - 
12,000 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ  

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

11. 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) 
 

9,000 
 กองช่าง - - 

 
โอน

เปลี่ยนแปลง 

12. 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 

ตู้เย็น ขนาดไม่ต่้ากว่า 5 คิว 
 

6,500 
 

กองช่าง - - 
 

โอน
เปลี่ยนแปลง 

13. 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในต้าบลหนองน้้าใส ตาม
แนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

7,177,200 
 ส านักปลัด - 7,177,200 

 

เบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือน 
ต.ค.59-มีค.

60 

14. 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในต้าบลหนองน้้าใส ตาม
แนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
 

2,688,000 
 ส านักปลัด - 1,586,400 

เบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือน 
ต.ค.59-มีค.

60 

15. 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในต้าบลหนองน้้า
ใส อัตราเดือนละ 500.00 บาท  ตามแนวทางของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
 
 

42,000 
 

ส านักปลัด - 24,500 

เบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือน 
ต.ค.59-มีค.

60 

รวมเป็นเงิน 11,700560 - - 10,148,972.52 - 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี  ๔.1  การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
1. 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 
สถ./ผถ. 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 
 

ส้านักปลัด 
 

- 30,000 ยังไม่เบิกจ่าย 

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.
เคลื่อนที่ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกให้บริการประชาชน
(อบต. สัญจร) ร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชน เพ่ือ
ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การรับช้าระภาษีนอก
สถานที่ การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

50,000 
 

ส้านักปลัด - 50,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขอบคุณ
ประชาชนผู้มาช้าระภาษี 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชนผู้มาช้าระภาษี อาทิ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ้าเป็น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

10,000 
 

กองคลัง - 10,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับ
ส้านักงาน 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ส้านักงาน จ้านวน  3  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ พ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

48,000 
 

ส้านักปลัด - 48,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED 
ขาวด้า 
 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด้า (18 หน้า /นาที) จ้านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มี.ค.2559 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

3,300 
 

ส้านักปลัด - 3,300 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับ
ส้านักงาน 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ส้านักงาน จ้านวน  3  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ พ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

48,000 
 

ส้านักปลัด - 48,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

7. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED 
ขาวด้า 
 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด้า (18 หน้า /นาที) จ้านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มี.ค.2559 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
 

3,300 
 

ส้านักปลัด - 3,300 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

8. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (injet 
printer) 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (injet printer) จ้านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

4,300 
 

ส้านักปลัด - 4,300 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

 
 

9. 
รายจ่ายอื่น 
 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส้ารวจและประเมินความคิดเห็นหรือ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงาน
อบต.  หรือการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 

25,000 
 

ส้านักปลัด - 25,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

10. ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน จ้านวน 2 
ตู้ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาดไม่ต่้า
กว่า  40x118x75  ซม. จ้านวน  2  ตู้ๆ
ละ  6,000  บาท  ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มี
ก้าหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ใช้ส้าหรับเก็บเอกสาร
ของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

12,000 
 

กองคลัง - 12,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

11. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ส ี
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี  จ้านวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่  11 มี.ค.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

17,000 
 

กองคลัง - 17,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

12. ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อป.
พร. อบต.หนองน้้าใส 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ของต้าบลหนองน้้าใส อาทิ เครื่องแต่ง
กาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ้าเป็นในการจัด
ฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

200,000 
 

ส้านักปลัด - 200,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

13. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดสกัดแบบบูรณการ
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ประจ้าปี 2560 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  

15,000 
 

ส้านักปลัด - 15,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

14. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาล
สงกรานต์ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดสกัดแบบบูรณ
การ เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจ้าปี 2560 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ 

15,000 
 

ส้านักปลัด - 15,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

15. วัสดุอื่น 
 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย  ใช้ในกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  อบต.หนองน้้าใส  อาทิ  แผงกันจราจร  กรวย
จราจร  ไฟฉาย  กระบองไฟจราจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

30,000 
 

ส้านักปลัด - 30,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

16. รายจ่ายอื่น 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อาทิ ค่าซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของทาง
ราชการ  และของราษฎรที่ได้รับความเสียหาย  หรือจัดซื้อ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแจกจ่ายให้กับราษฎร ที่เกิดจากสาธารณ
ภัย เช่น อุกทกภัย  อัคคีภัย  ภัยแล้ง หรือวาตะภัย  เป็น
ต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

30,000 
 

ส้านักปลัด - 30,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

17. เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส้านักงาน กศน.จังหวัด
สระแก้ว โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราช
กุมารี" อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตั้งไว้ 100,000 บาท 
 

100,000 
 

กอง
การศึกษา 

- 100,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

18. 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 
 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 442,400 
 

กอง
การศึกษา 

- 442,400 
 ยังไม่เบิกจ่าย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

19. ส้ารองจ่าย 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในกรณฉีุกเฉินจ้าเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้ได ้เช่น  การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย  วาตภยั ภัยแล้ง  ภัยหนาว ฯลฯ) หรือ
กรณีที่มีความจ้าเปน็ต้องจ่าย นอกเหนือจากที่งบประมาณตัง้จ่าย
ไว ้หรือเพื่อป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน หรือ กรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภท
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

400,000 
 

ส้านักปลัด - 400,000 
 

ยังไม่เบิกจ่าย 

20. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาส้าหรับ ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตา้บล  พนักนักงานจ้างของ อบต.หนองน้้า
ใส นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้วยโอกาส ที่ได้รับทนุจาก อบต.หนอง
น้้าใส  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ตั้งไว ้60,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุระบบหลักประกนัสุขภาพ อบต.
หนองน้้าใส โดยเทศบาลที่เข้ารว่มจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลง
วันที ่28 มิถุนายน 2549 ก้าหนดให้จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก 
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิตามแนวหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลง
วันที ่3 เมษายน 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ตั้ง
ไว ้100,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาส้าหรับ ครูผู้ดูแล
เด็ก ของ อบต.หนองน้้าใส ที่ไดร้ับทุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ตั้ง
ไว ้180,000 บาท 
 

340,000 ส้านักปลัด - 340,000 ยังไม่เบิกจ่าย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบฯ ตาม
ข้อบัญญัติ 

สถานที ่
ด าเนินการ 

วงเงินตาม
สัญญา 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

21 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นออกตามความ ในพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการ
รายรับของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี โดยไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามแนวหนังสือส้านักงาน
กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญฯ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 41 ลง
วันที่ 13 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

168,831 
 

ส้านักปลัด - 171,431 
 

เบิกจ่ายแล้ว 

รวมเป็นเงิน 1,992,131 - - 1,994,731 - 
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โครงการที่ได้ด าเนินการ (เพิ่มเติม) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม  2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 
บ้านเนินเหล่า บริเวณศาลา
อเนกประสงค ์ 

โดยท้าการติดตั้งตาข่ายกั้นห้องเครื่องกรองน้้า ห้องกว้าง 4 เมตร ยาว 
6 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมประตู เข้า –ออก จ้านวน 1 ชุด 

28,700 หมู่ที่ 10 - 28,700 ยังไม่เบิกจ่าย 

2 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสริมลูกรัง หมู่ที่ 10บ้านเนิน
เหล่า จากถนนลาดยาง – 
บ้านนายประยูร 

โดยท้าการก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 195 เมตร 
สูง 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 234 ลบ.ม. ถนนลูกรัง
กว้าง4 เมตร ยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 117 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้้าขนาด 0 0.40 
เมตร จ้านวน 7 ท่อน  

31,900 หมู่ที่ 10 - 31,900 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

3. โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสริมลูกรัง หมู่ที่ 10บ้านเนิน
เหล่าและถนนดินเพ่ือ
การเกษตร 

โดยลงลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 
1,650 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
600 ลบ.ม.  

109,400 หมู่ที่ 10 - 109,400 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสียงตายประจ้าหมู่บ้านหมู่ที่ 
10 บ้านเนินเหล่า ณ ศาลา
กลางหมู่บ้าน 

โดยท้าการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,500 W จ้านวน 1 ชุด  

30,000 หมู่ที่ 10 - 30,000 ยังไม่เบิกจ่าย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

5. 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 
บ้านเนินสะอาด 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งแสงสว่างภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 
บ้านเนินสะอาด 

400,000 
หมู่ที่ 6 บ้าน
เนินสะอาด 

- 400,000 
ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

6. 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ จาก
บ้านนายบุญช่วย – ติดเขต
ต าบลหนองหมากฝ้าย  

โดยท าการลงลูกรังเพื่อเป็นหลุมเป็นบ่อ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว
ประมาณ 6,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.09 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,300 ลบ.ม.  

481,200 
หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองเรือ 

- 481,200 
ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

7. 
โครงการปรับปรุงท่ี
สาธารณะหมู่ที่ 5 บ้านซับ
นกแก้ว  

โดยท าการถมดินเสริมลูกรัง กว้างเฉลี่ย 25.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
55.00 เมตร สูงเฉลี่ย0.85 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 
25 เมตร ยาวเฉลี่ย 55 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมปรับ
ผิวเรียบ  

149,400 
หมู่ที่ 5 บ้าน
ซับนกแก้ว 

149,400 - 
เบิกจ่าย

แล้ว 

รวมเป็นเงิน 1,230,600 - 149,400 1,081,200 - 
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โครงการกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม  2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเนิน
สะอาด 

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 
86 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 344 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  
 
 

179,900 หมู่ที่ 6 
บ้านเนิน
สะอาด 

- 179,900 อยู่ระหว่าง
เนินการ 

2. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 9 
 
 

โดยท าการเทคอนกรีตพื้นกว้าง 25 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมประตู1 ชุด และอุปกรณ์ตีเส้นสนามลงดิน
ลูกรังรอบสนามกว้าง 2 เมตร หนา 0.10 เมตร  
 
 

400,800   หมู่ที่ 9 - 400,800   ไม่ได้
เบิกจ่าย 

3. โครงการติดตั้งเสียงตายสาย
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านท่า
พระจันทร์ 

1. เครื่องขยายเสียงไม่น้อยกว่า 1,500 w จ านวน  1  ชุด 
2. สายดร์ปวาย 1,400  เมตร   
3.  ลายแม่ขยาย 1,200 w  
4. ลูกลายล าโพง+ฮอน ปากหนา20 นิ้ว 150 w จ านวน  
10  ชุด 
5.  ไมค์พร้อมสาย 15 เมตร จ านวน  2  ชุด 
6. วิทยุ  จ านวน  1  ชุด 
 

79,200   หมู่ที่ 9 
บ้านท่า

พระจันทร ์

- 79,200   ไม่ได้
เบิกจ่าย 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

4. โครงการก่อสร้างหอกระจ่ายข่าว 
1 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ าใส 

โดยก่อสร้างเสาเหล็กถักรูปสามเหลี่ยม สูงไม่น้อยกว่า 12 
เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  

26,000   หมู่ที่ 2 
บ้านหนอง

น้ าใส 

- 26,000   ยังไม่
เบิกจ่าย 

5. โครงการก่อสร้างหอกระจ่ายข่าว 
หมู่ที่ 5 

โดยก่อสร้างเสาเหล็กถักรูปสามเหลี่ยม สูงไม่น้อยกว่า 12 
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง ล าโพง และอุปกรณ์ต่าง ๆ  

 

100,000 หมู่ที่ 5 - 100,000 ยังไม่
เบิกจ่าย 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10
บ้านเนินเหล่า(ที่สาธารณะ
ประโยชน์ประปาหมู่บ้าน) 

โดยท าการลงที่สาธารณะ กว้างประมาณ 45 เมตร ยาว
ประมาณ 50 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย 

37,100 หมู่ที่ 10 - 37,100 ยังไม่
เบิกจ่าย 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนาง
ไหล ถึงบ้านนายสมร 

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตรยาว 
95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50  เมตร 

211,900 หมู่ที่ 3 - 211,900 ยังไม่
เบิกจ่าย 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 3  จากบ้านนาย
ชาญชัย ถึงบ้านนายทองสุข 

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตรยาว 
97 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 388 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร 

216,300 หมู่ที่ 3   - 216,300 ยังไม่
เบิกจ่าย 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่  2  จ านวน 3 สาย 

สายที่ 1 จากบ้านนายมี ถึงหน้าโรงแป้ง กว้างประมาณ 4 
เมตร  ยาวประมาณ 2,600  เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
สายที่ 2  จากสวนนางวาสนา ถึง สวนนายเจริญ  กว้าง
ประมาณ 4 เมตร  ยาวประมาณ 2,200  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 
สายที่ 3 จากคลองหรี่ ถึงนายค าพอง  มีอาษา  กว้างประมาณ 
4 เมตร  ยาวประมาณ 3,000  เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือมีลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. 

254,200 หมู่ที่  2 254,200 - เบิกจ่าย
แล้ว 



                            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561)         

                        หน้า 74 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
วงเงินตาม

สัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

10. โครงการก่อสร้างรั้วรอบ อบต. 

อบต. โดยการก่อสร้างรั้วด้านหน้าประตูเข้า-ออก ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก 
โดยท าการก่อสร้างความสูง 1.75  เมตร ยาว 163 เมตร 
ประตูเข้า –ออก จ านวน  2  ชุด รวมความยาวไม่น้อยกว่า 
175  เมตร (ตามแบบ อบต.หนองน้ าใส ก าหนด) 
 

500,000 อบต. - 500,000 
ยังไม่

เบิกจ่าย 

รวมเป็นเงิน 2,005,400 - 254,200 1,751,200 - 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด้าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  โดยมีก้าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด้าเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
1.2  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน   ......31  มีนาคม  2560........รายงานผลการด าเนินงานระยะ  6 เดือน  

(เดือนตุลาคม  2559 – มีนาคม  2560)   
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
3. ยุทธศาสตร์และจ้านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ้านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ   
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

ที่จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

239 25 10.46 

2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

47 5 10.64 

3. การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 

88 21 23.86 

4. การพัฒนาการองค์การและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

91 21 23.08 

5. การสร้างความพร้อมของต้าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(Asean Community : AC) 

3 - - 

รวม 468 72 15.38 
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แบบท่ี 3 /2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมปี พ.ศ.2560 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินการด้าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก้าหนดไว้ และมีก้าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 
ประชากรศึกษา   จ านวน  240  คน 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
 

 
ชาย 
หญิง 

 
125 
115 

 
52.08 
47.92 

อาย ุ  
ต่้ากว่า 20 ปี 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ป ี
41 – 50 ป ี
51 – 60 ป ี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

 
37 
48 
28 
43 
54 
30 

 
15.42  
20.00 
11.67 
17.92  
22.50  
12.50 

การศึกษา 
 

 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา / ปวช. 
อนุปริญญา / ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ  ไม่ได้เรียน 

 
 97 
116 
12 
11 
1 
3 

 
40.42 
48.33 
5.00 
4.58 
0.42 
1.25 

4. อาชีพ 
 

 
รับราชการ 
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้าง 
นักเรียน / นักศึกษา 
ค้าขาย 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

 
7 
4 
58 
54 
15 
102 

- 

 
2.92 
1.67 

24.17 
22.50 
6.25 

42.50 
- 

 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสในภาพรวม 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจมากต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใส 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

กลุ่มศึกษา   จ านวน 240 คน 
จ านวน ร้อยละ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
7. ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม 

ภาพรวม 

217 
188 
204 
209 
213 
210 
202 
215 
222 

1,880 

90.42 
78.33 
85.00 
87.08 
88.75 
87.50 
84.17 
89.58 
92.50 
87.04 

 ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

กลุ่มศึกษา   จ านวน 240 คน 
จ านวน ร้อยละ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
7. ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม 

ภาพรวม 

23 
52 
34 
28 
26 
30 
36 
23 
18 
270 

9.58 
21.67 
14.17 
11.67 
10.83 
12.50 
15.00 
9.58 
7.50 

12.50 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความไม่พึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใส 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

กลุ่มศึกษา   จ านวน 240 คน 
จ านวน ร้อยละ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
7. ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม 

ภาพรวม 

- 
- 
2 
3 
1 
- 
2 
2 
- 

10 

- 
- 

0.83 
1.25 
0.42 

- 
0.83 
0.83 

- 
0.46 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนตามระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

น้ าใสในภาพรวม  
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
กลุ่มศึกษา   จ านวน 240 คน 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
7. ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม 

ภาพรวม 

217 
188 
204 
209 
213 
210 
202 
215 
222 

1,880 

23 
52 
34 
28 
26 
30 
36 
23 
18 
270 

- 
- 
2 
3 
1 
- 
2 
2 
- 

10 
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ตารางท่ี 6 แสดงร้อยละตามระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

น้ าใสในภาพรวม  
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
กลุ่มศึกษา   จ านวน 240 คน 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
7. ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม 

ภาพรวม 

90.42 
78.33 
85.00 
87.08 
88.75 
87.50 
84.17 
89.58 
92.50 
87.04 

9.58 
21.67 
14.17 
11.67 
10.83 
12.50 
15.00 
9.58 
7.50 
12.50 

- 
- 

0.83 
1.25 
0.42 

- 
0.83 
0.83 

- 
0.46 

  
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล   

หนองน้้าใส อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก มีมาก
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 87.04 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 12.50 มี และไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 0.46 
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แบบท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง  : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 
ประชากรศึกษา   จ านวน  500  คน 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
 

 
ชาย 
หญิง 

 
244 
256 

 
48.80 
51.20 

อาย ุ  
ต่้ากว่า 25 ปี 
25 – 40 ปี 
41 – 60 ป ี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

 
80 
177 
192 
51 

 

 
16.00 
35.40 
38.40 
10.20 

การศึกษา 
 

 
ต่้ากว่าประถมศึกษา / ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา / ปวช. / ปวส./ เทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
 

 
172 
307 
20 
1 

 
34.40 
61.40 
4.00 
0.20 

4. อาชีพ 
 

 
รับราชการ 
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ / ค้าขาย 
รับจ้าง / เกษตรกร 
นักเรียน / นักศึกษา 
อ่ืนๆ 

 
15 
102 
292 
73 
18 

 
3.00 

20.40 
58.40 
14.60 
3.60 
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ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส 
ระดับความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์สมบรูณ์ (Absolute Criteria) (อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100) ดั้งนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  9.00 - 10.00หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  8.00 - 8.99  หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการมาก 
 ค่าเฉลี่ย  7.00 - 7.99 หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  6.00 - 6.99 หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  5.00 - 5.99  หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย      < 4.99 หมายถึง     ไม่มีความพึงพอใจในการรับบริการ 
  
 จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม    เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใสตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้คะแนนเต็ม 10 ในแต่ละข้อมีจ้านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  500 คน  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนและค่าเฉลี่ยตามความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต้าบลหนองน้้าใสตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

กลุ่มศึกษา   จ านวน 500 คน 
คะแนนรวม ค่าเฉลี่ยคะแนน 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
7. ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม 

รวม 

3,960 
3,958 
3,968 
4,008 
4,032 
4,006 
4,022 
4,024 
4,049 

36,027 

7.92 
7.92 
7.94 
8.02 
8.06 
8.01 
8.04 
8.05 
8.10 
8.10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ตารางที่ 3 แสดงจ้านวนและค่าเฉลี่ยตามความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองน้้าใสตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
กลุ่มศึกษา   จ านวน 500 คน 
คะแนนรวม ค่าเฉลี่ยคะแนน 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
7. ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม 

รวม 

3,935 
3,942 
3,911 
3,917 
3,964 
3,954 
3,981 
3,967 
3,981 

35,552 

7.87 
7.77 
7.82 
7.83 
7.93 
7.91 
7.96 
7.93 
7.96 
7.90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
ตารางที่ 4 แสดงจ้านวนและค่าเฉลี่ยตามความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต้าบลหนองน้้าใสตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 

 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
กลุ่มศึกษา   จ านวน 500 คน 
คะแนนรวม ค่าเฉลี่ยคะแนน 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
7. ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม 

รวม 

4,010 
3,987 
3,974 
3,989 
4,17 
4,007 
4,032 
4,018 
4,049 

36,083 

8.02 
7.97 
7.95 
7.98 
8.03 
8.01 
8.06 
8.04 
8.10 
8.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
ตารางที่ 5  แสดงจ้านวนและค่าเฉลี่ยตามความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต้าบลหนองน้้าใสตามยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

กลุ่มศึกษา   จ านวน 500 คน 
คะแนนรวม ค่าเฉลี่ยคะแนน 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
7. ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม 

รวม 

3,913 
3,888 
3,868 
3,899 
3,931 
3,910 
3,935 
3,944 
3,943 

35,231 

7.83 
7.78 
7.74 
7.80 
7.86 
7.82 
7.87 
7.89 
7.89 
7.83 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและค่าเฉลี่ยตามความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต้าบลหนองน้้าใสตามยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาการองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

กลุ่มศึกษา   จ านวน 500 คน 
คะแนนรวม ค่าเฉลี่ยคะแนน 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ / กิจกกรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
7. ผลการด้าเนินโครงการ / กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประขาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ / กิจกรรม 

รวม 

4,027 
4,008 
3,992 
4,021 
4,044 
4,035 
4,053 
4,061 
4,071 

36,312 

8.05 
8.02 
7.98 
8.04 
8.09 
8.07 
8.11 
8.12 
7.81 
8.07 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

หมวด 6 ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและประสานแผนพัฒนา
สามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด้าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
พ.ศ.2560 – 2564)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส้าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)  
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  จึงได้ด้าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.
2560 – 2564)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส้าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)  เพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   
1.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2  หน้า 20  ข้อ 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่ก้าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้าเนินการให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด้าเนินการให้แล้ว เสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ส้าหรับ
แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  หน้า 13) 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ 7  การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  
พฤศจิกายน  2556  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด้าเนินการตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค้าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4   

(2)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน้าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหนองน้้าใส  ได้ด้าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ.2560 – 2564)  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 24 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 63 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
     3.4  วสิัยทัศน์ (5) (5) 
     3.5  พันธกิจ (5) (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (5) (5) 
     3.7  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) (5) (5) 
     3.8  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) (5) 
     3.9  ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5) (5) 
     3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (5) 
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2.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย  2 
หน้า 20 ข้อ 4.3  วรรค 3  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส้าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ หน้า 21) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  ได้ด้าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส้าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด้าเนินการติดตามและ
ประเมินผล ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส้าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2560 – 2562) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
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ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 5 
   5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.3 จ้านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 3 
   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 5 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)  3 3 
   5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
   5.8 มีงบประมาณท่ีผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  3 3 
   5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ  5 5 
   5.10 มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5 5 
   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท้าโครงการ  4 4 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ผ 03 และ แบบ ผ. 04 3 3 

รวม 100 98 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561)         

                        หน้า 89 

ส่วนที ่ 5 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 13  และข้อ 14  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มี
อ้านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท้างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด้าเนินงานมุ่งสู่
เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด้าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน 

 
 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) 
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน้้าใส  จึงได้ด้าเนินการน้าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ในระบบ e-plan  และได้น้าข้อมูลในระบบอีแพนดังกล่าวมา
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด้าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 
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บทสรุป 
รายงานผลการด าเนินการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  
จากผลการด้าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองก่ิว 

ได้ประเมินผลการด้าเนินการตามแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559  ถึงเดือน
มีนาคม 2560   ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 - 2562)  จ้านวนโครงการทั้งหมด  121  โครงการ   
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จ้านวนโครงการทั้งหมด  25  โครงการ  จ้านวนโครงการที่ได้ด้าเนินการ  5  โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  4.13  จ้านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ  3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  2.48 จ้านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ  17  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  14.05 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ้านวนโครงการทั้งหมด  5  โครงการ  จ้านวนโครงการที่ได้ด้าเนินการ  -   โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  -  จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ   5  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  4.13 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม สุขภาพ อนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา

และนันทนาการ 
จ้านวนโครงการทั้งหมด  39  โครงการ  จ้านวนโครงการที่ได้ด้าเนินการ  20  โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  16.53  จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ  19  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  15.70 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ้านวนโครงการทั้งหมด  5  โครงการ  จ้านวนโครงการที่ได้ด้าเนินการ  3   โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ  2.48  จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ    2  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  1.65 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
จ้านวนโครงการทั้งหมด  47  โครงการ  จ้านวนโครงการที่ได้ด้าเนินการ  30   โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ  24.79  จ้านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ   17 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  14.05 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  5  ยุทธศาสตร์ 
-  โครงการตามแผนพัฒนาสามปี  (ปี  พ.ศ.2560)   จ านวน  269   โครงการ   
-  โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  61   โครงการ   
   คิดเป็นร้อยละ  22.68 
-  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  60  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  22.31 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

รอบเดือน  พ.ศ. 2561   
(ระหว่างเดอืน  ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง  มีนาคม  2561) 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  

อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 


