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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะ
กรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
และรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัวหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น
สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ 1 บทนา
---------------------

1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทัง้ สองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว จึงเป็นการติดตามผลทีใ่ ห้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัว หัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตาบลหนองบัว
บทสรุป ของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการ และจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้
ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี
ส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อเป็น ข้อมูลสาหรับ เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่ องของการดาเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัว
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตาบลหนองบัว หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงามตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
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4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทาง และวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่
ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนาวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆคือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
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เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
มีอานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลหนองบัว

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตาบลหนองบัว
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลหนองบัว

เสนอ

สภาองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลหนองบัว

ธันวาคม

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อบต.หนองบัว

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลหนองบัว

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพ
พื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมันรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนาเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวกาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละหนึ่งครั้ง และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัว
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตาม
และประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือ
ที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจ
รวมถึงอาเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวกาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัด กว้าง ยาว หนา เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบลหนองบัว คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ดาเนินโครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทา
ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีสว่ นได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแต่ละคน แต่ละ
สานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวเกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลหนองบัว
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
---------------1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัว ที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และแผนชุมชนตาบลหนองบัว
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว (Vision)
“คุณภาพชีวิตประชาชนดี กีฬาประเพณีเลื่องลือ ยึดถือหลักธรรมมาภิบาล พัฒนางานโครงสร้างสู่ชุมชน”
พันธกิจ
1. ส่งเสริม/สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
3. การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. จัดให้มีและบูรณะพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงงานบริการของประชาชน
2. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
3. การศึกษา การสาธารณสุข
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยึดแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลักและอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม สาหรับขั้นตอนการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามความจาเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนและสถานการณ์ปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณี และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมควบคู่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพาะปี 2563 ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาปี 2563 และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการที่
จานวนโครงการที่
จานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน
ปรากฏในข้อบัญญัติ
ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
38
13
12
ด้านบ้านเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2
12
9
3
ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
26
10
9
ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
5
4
2
ด้านสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติให้ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
32
19
16
ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณี
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมควบคู่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
41
29
27
ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของประชาชน
รวม
154
84
69

69

โครงการในแผน ๑๕๔ โครงการ

14

84

154

โครงการในข้อบัญญัติ ๘๔ โครงการ
โครงการที่ดาเนินการ ๖๙ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ ๑๔ โครงการ

คิดเป็นร้อย 54.54 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2563)
โครงการที่ดาเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1) SWOT Analysis
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวนั้น มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือ
และส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบันการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมี
ดังนี้
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้
เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563
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๑.๑ โอกาส (O:Opportunity)
1. มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อาเภอ เกษตรอาเภอ ปศุสัตว์อาเภอ โรงพยาบาล
สาธารณสุขอาเภอ เป็นต้น
2. มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่
3. มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ
4. มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
5. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการละ ๕ ล้าน หมู่บ้านละ ๒ แสน
6. มีศูนย์ดารงธรรมระดับอาเภอ ระดับท้องถิ่น
๑.๒ อุปสรรค (T:Threat)
1. อยู่ไกลจากจังหวัด ทาให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
2. บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทาบัตรผู้พิการ การขออนุญาต
ใบขับขี่
3. มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
กับองค์การบริหารส่วนตาบลโคกมะม่วง และองค์การบริหารส่วนตาบลหูทานบ เช่น แนวเขต ถนน
4. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกลางมีงบประมาณจากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบาย
จังหวัด และนโยบายรัฐบาล
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย
ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดย
คณะกรรมการได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้
๒.๑ จุดแข็ง (S:Strength)
1. ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
3. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. มีสระสาธารณะ 5 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่
สระหนองน้าขุ่น สระหนองตะครอง สระหนองลังกา สระหนองบัว
5. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว
มันสาปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย ฯลฯ
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
7. มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวกับส่วน
ราชการในพื้นที่
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8. มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหาด้านความปลอดภัย และด้านมลพิษ
9. มีระบบประปาครอบคลุมทุกหมู่บ้านทาให้มีน้าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
10. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ
สาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
11. มีวัด จานวน 9 แห่ง
12. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวมีเว็บไซด์ และเฟสบุ๊ค อบต. ในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
13. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
14. มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ธนาคารข้าว ฯลฯ
15. มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
๒.๒ จุดอ่อน (W:Weakness)
1. คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาในเมือง
2. ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว
ทาให้ขาดรายได้
3. ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป
ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
4. ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
5. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน เช่น
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจากัด
6. ไม่มีตลาดสดที่ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
7. แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกใน
การติดต่อ
8. ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก
9. ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อทาการเกษตร และเพื่อการอุปโภคบริโภคใน
ช่วงฤดูแล้ง
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

1
2
3

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

20
15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

18
12
8
8
7
4
4
4
3
4
4
3
79
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

1
2
3
4
5

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

10
10
10
10
60
5
5
5

7
7
7
7

5
5

3
3

5
5
5

3
4
3

5
5
5

3
3
4

5
100

4
69

4
4
3
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทาการประเมิน และรายงานทุกๆ ครั้ ง หลั งจากที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว.............
ประเด็นการประเมิน
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทา
ฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
2.6 มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.11 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.12 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดาเนินการ




















ไม่มีการ
ดาเนินการ
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แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
1.2 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
10%
70%
20%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
22%
68%
10%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
10%
70%
10%
๔) มีการรายงานผลการดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
20%
75%
5%
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
5%
65%
30%
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
30%
60%
10%
๗) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
40%
50%
10%
ท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
20%
75%
5%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
20%
75%
5%
หมายเหตุ จานวนผู้ตอบแบบสอบถามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ในภาพรวม
มีจานวนทั้งสิ้น 120 คน จากทั้ง 12 หมู่บ้าน
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ผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนา อบต.หนองบัว ประจาปีงบประมาณ 2563
ผลการดาเนินงานตามโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ทาให้โครงการประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกเจริญ
หมู่ที่ 10 สายบ้านนายอานาจ
หยิบกระโทก ถึง วัดโคกกลาง

2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 สายบ้าน
นางหอม บัวจะโป๊ะ ถึงจุดสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเดิม
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองน้าขุ่น หมู่ที่ 1 สาย
ศพด.ตาบลหนองบัว ไปศาลาประชาคม
หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 4 สายบ้าน
นางร่วม ทวีกุล ถึงบ้านนายชานาญ
จันทร์สิงขะ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ 6 ถึง
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนใต้ หมู่ที่ 7 ถึง บ้าน
คลองหวาย หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนใต้พัฒนา หมู่ที่ 9
สายบ้านนายเสมอ นวลกระโทก ถึง
ถนนปะคา-เสิงสาง

3
4

5

6
7
8

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
156,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
154,000

359,000

355,000

94,600
498,500

496,000

496,800

495,000

494,000

492,000

496,800

493,000

192,700

191,000

หมายเหตุ

ไม่ได้เบิกจ่าย

18
ที่

โครงการ

9

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 สายจาก
ถนนลาดยาง ถึง สี่แยกหนองน้าใส
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนนางงาม หมู่ที่ 5 สาย
บ้านนางมาลี สันหลี ถึง สี่แยกตลาด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ 6 สายบ้าน
นายสมพงษ์ ช้อยสด ถึง บ้านนายสมส่วน
แสงมณี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนใต้พัฒนา หมู่ที่ 9
สายบ้านนางแม้น นครกิจ ถึงบ้านนางลับ
เจียมผักแว่น

10
11

12

13 โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก
บ้านหนองน้าใส หมู่ที่ 8 สายบ้านนาย
เสนอ แสงกระโทก ถึง บ้านนายเจษฎา
ปัญญาใส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอาชีพให้แก่สตรีตาบล
หนองบัว
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
สภาเด็กและเยาวชนตาบลหนองบัว

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
494,800

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
492,000

หมายเหตุ

386,100

383,000

486,300

483,000

494,800

492,000

479,600

478,000

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
12,000
18,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
9,000

12,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

20,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

20,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

20,000
20,000
10,000

13,247
-

ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

หมายเหตุ
ไม่ได้ดาเนินการ

19
ที่
9

โครงการ
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอปะคา
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
10,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
1 โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด
7,000
2 โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ
150,000
3 โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
68,600
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
4 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน
550,000
5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
68,600
โรคพิษสุนัขบ้า
6 เงินอุดหนุนเอกชน (สาธารณสุขมูลฐาน)
240,000
แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ
1
2
3
4

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สารองจ่าย

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
7,928,400
4,032,000
60,000
500,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
10,000

หมายเหตุ

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
5,460
49,134
60,910

หมายเหตุ

437,468.10
60,910
-

ไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
7,074,400
3,279,200
12,000
87,148

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณที่
หมายเหตุ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่ายจริง
1 โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่ม
18,000
ไม่ได้ดาเนินการ
ประสิทธิภาพแก่เกษตรกรภายในตาบล
หนองบัว

20
แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
ที่
โครงการ
1
2
3

โครงการกาจัดวัชพืชสระหนองน้าขุ่น
หมู่ที่ 1
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักษ์รักพื้นที่
สีเขียว
โครงการปลูกหญ้าแฝก

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
40,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
36,095

หมายเหตุ

15,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

5,000

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ประเพณี และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณที่
หมายเหตุ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่ายจริง
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
15,000
11,675
สาหรับเด็ก
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
740,230
740,230
สถานศึกษา
3 ค่าอาหารเสริมนม
1,287,686
1,167,422.46
4 อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
700,000
700,000
โรงเรียนบ้านหนองน้าขุ่น
5 อุดหนุนโครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์
20,000
20,000
สื่อการเรียนการสอนโรงเรียน
บ้านหนองน้าขุ่น
6 อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
1,648,000
1,648,000
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
7 อุดหนุนโครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์
20,000
20,000
เสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชน
บ้านดอนนางงาม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
1
2
3

โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน
ตาบลหนองบัว (หนองบัวเกมส์)
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพ
ติด (หนองบัวคัพ)
โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับอาเภอ/จังหวัด

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
250,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
249,709

หมายเหตุ

30,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

100,000

-

ไม่ได้ดานินการ

21
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
4

โครงการวันผู้สูงอายุ และสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
5 โครงการอบรมให้ความรู้และจัดงานแห่
เทียนเข้าพรรษา
6 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอปะคา
เพื่อจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธี การจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม
7 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอปะคา
เพื่อจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธี การจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3
มิถุนายน
8 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอปะคา
เพื่อจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธี การจัดงาน
วันแม่แห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราช
สมภพ (สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9) วันที่
12 สิงหาคม
9 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอปะคา
เพื่อจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธี การจัดงาน
วันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม
10 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอปะคา
เพื่อจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธี การจัดงาน
วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม
11 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอปะคา
เพื่อจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธี การจัดงาน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช วันที่ 13 ตุลาคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
50,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
-

30,000

25,730

8,000

8,000

8,000

8,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

หมายเหตุ
ไม่ได้ดาเนินการ

22
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
12 อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ในโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง ประจาปี 2563

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
10,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
-

หมายเหตุ
ไม่ได้ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณที่
หมายเหตุ
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่ายจริง
1 การเลือกตั้ง
500,000
ไม่ได้ดาเนินการ
2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่
250,000
ไม่ได้ดาเนินการ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
3 โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นแก่ผู้บริหาร
15,000
13,017
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง อบต.หนองบัว
4 โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บพัสดุ
350,000
349,000
5 โครงการก่อสร้างห้องน้า อบต.หนองบัว
1,500,000
ไม่ได้ดาเนินการ
6 อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอปะคา
10,000
10,000
7 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
10,000
10,000
8 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
10,000
9,960
ระดับตาบล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ที่
โครงการ
1
2
3

ชุดโต๊ะหินขัดสี่เหลี่ยมมีพนักพิง
ตู้เก็บของบานเลื่อนกระจก
โต๊ะทางาน ระดับ 3-6

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
20,000
27,000
18,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
17,300
24,000
16,800

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
2,500

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
1,555

หมายเหตุ

ครุภัณฑ์โรงงาน
ที่

โครงการ

1

เครื่องเจียร์/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่
โครงการ
1
2

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink
Tank Printer)
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา

งานบริหารงานคลัง
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ที่
โครงการ
1

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ที่
โครงการ
1

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่
โครงการ
1
2
3
4
5

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแคร่สั้น
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
8,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
8,000

หมายเหตุ

18,000

18,000

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
11,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
10,600

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
40,800

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
37,830

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
17,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
17,000

หมายเหตุ

18,000

18,000

22,000

21,900

5,800
1,400

5,800
-

ไม่ได้ดาเนินการ

24
งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ที่
โครงการ
1

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ที่
โครงการ
1

ชุดดับเพลิง

แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ที่
โครงการ
1

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่
โครงการ
1

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับงาน
สานักงาน

งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ที่
โครงการ
1
2
3

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
โต๊ะหมู่บูชา 5

แผนงานสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่
โครงการ
1

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
2,500,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
-

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
70,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
-

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
11,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
10,600

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
16,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
15,900

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
4,500
6,500
2,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
4,000
6,000
2,000

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
8,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
8,000

หมายเหตุ

**กันเงิน**
หมายเหตุ
ไม่ได้ดาเนินการ

25
แผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ที่
โครงการ
1

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่
โครงการ
1

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ที่
โครงการ
1
2

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่
โครงการ
1

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ที่
โครงการ
1

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7

แผนงานการพาณิชย์
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
ที่
โครงการ
1

เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า
จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
82,300

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
75,666

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
700

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
-

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
5,500
7,900

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
5,300
7,500

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
700

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
-

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
2,500

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
2,500

หมายเหตุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
80,000

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
74,200

หมายเหตุ

ไม่ได้ดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการ
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ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
---------------------------ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
ปัญหาและอุปสรรค
๑) จานวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากเกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัวจะสามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ ทาให้ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการได้จริง
คิดได้ร้อยละ 54.54 เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
๒) งบประมาณเงินอุดหนุนที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้กับทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัวล่าช้า ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม
- มีนาคมได้ การดาเนินการจะสามารถทาได้ช่วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน
3) เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้โครงการบางโครงการไม่สามารถดาเนินการได้
ข้อเสนอแนะ
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลาดับความสาคัญของโครงการ และงบประมาณ
รวมถึงสถานการณ์คลัง ในการกาหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นปีนั้น ๆ เพื่อให้มีการดาเนินโครงการ
ได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น มีจานวนโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการน้อยลง
2) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
3) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
4) การจัดทาโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด
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+

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
*******************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ได้กาหนดให้คณะกรรมการติดตามผล
และประเมิ น แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตาม และประเมิ น ผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยให้ดาเนินการอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นายวงศ์วาณิช ดัดสาโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

