
รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

งานนโยบายและแผน



-๑-

สวนท่ี ๑
บทสรุปสําหรับผูบริหาร

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒
ไดกําหนดทิศทางในการกระจายอํานาจของสวนราชการจากสวนกลางสูสวนทองถ่ินมีผลใหสัดสวนงบประมาณท่ีจัดสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณากําหนดรูปแบบ
การวางแผนของทองถ่ินใหบรรลุจุดมุงหมายการบริหารโดยกําหนดใหทองถ่ินจัดทําแผนภายใตการกําหนดวิสัยทัศน
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนา
๓ ประเภท คือ

๑.๑ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑.๒ แผนพัฒนาสามป
๑๓ แผนดําเนินการ

และกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย

ดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงเปน
คณะกรรมการท่ีมีภารกิจท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการ และดําเนินการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และ
การใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามผลผลิต ผลลัพธ เปาหมาย วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนและ
นโยบายในระดับตางๆ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และสนองตอบตอความตองการของประชาชน
เปนสําคัญ ดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงวางแนวทาง
ในการประเมิน โดยใชแนวทางของแผนป ๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดการายงานผลใน ๒ สวน คือ

- การรายงานและติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
- การรายงานและติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๒. วัตถุประสงคของการติดตามผลและประเมินผล ป พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๑ เพ่ือไดขอมูลผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบล ประจําป ๒๕๖๑
๒.๒ เพ่ือไดขอมูลผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหาอุปสรรคการดําเนินการในแผนท่ีไดรับงบประมาณวา

สอดคลองกับงบประมาณหรือไมเพียงใด
๒.๓ เพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาสําหรับผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณในปตอไป
๒.๔เพ่ือประเมินการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล วาบรรลุตามวัตถุประสงคโดย

สามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดหรือไมเพียงใด
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๓. เปาหมายหรือผลลัพธท่ีไดจากการประเมินผล

๓.๑ เปาหมายเชิงคุณภาพ
การประเมินผลการพัฒนาประจําป ๒๕๖๑ เปนการพิจารณาจากกลุมเปาหมายท่ีโครงการเขาไปดําเนินการ

เชน กลุมชุมชนท่ีถนนเสนใหมตัดผาน กลุมประชาชนท่ีรวมในโครงการของ องคการบริหารสวนตําบล และกลุมของ
ประชาชนท่ีมารับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสวนราชการของ องคการบริหารสวนตําบลไดออกแบบ แบบ
ประเมินผลสําหรับโครงการจากผูอบรมโดยตรง และประเมินผานคณะกรรมการชุมชน

 เปาหมายเชิงปริมาณ
๓.๒.๒ ไดขอมูลการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ตามยุทธศาสตรภายใตกรอบรอยละของ

การใชงบประมาณ โดยเปรียบเทียบตามกรอบยุทธศาสตรดวยรูปแบบทางสถิติ
๓.๒.๒ ไดขอมูลจํานวนโครงการการดําเนินการในแผนเทียบกับโครงการท้ังหมดในแผน
๓.๒.๓ไดขอมูลจํานวนโครงการการดําเนินการไดตามแนวนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลท่ี

กําหนดมาจากปญหา ความตองการในชุมชน

๔. ระยะเวลาการดําเนินการประเมินผล
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครึ่งปแรกระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ครึ่งปหลังระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๕. วิธีการในการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยหนวยงานวิจัยและประเมินผล จัดประชุมสวนราชการ
กําหนดรูปแบบการประเมินผลใหแตละสวนราชการใชตามความเหมาะสม

๕.๒ สวนราชการจัดสงโครงการทีทําการประเมินใหหนวยวิจัยและประเมินผลรวบรวมเพ่ือจัดทํารายงานสรุป
เปนรางรายงานผลการติดตามและประเมินผล ตอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองคาย

๕.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พิจารณาเสนอความเห็นตอผูบริหาร
๕.๔ ผูบริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา อบต.หนองคาย คณะกรรมการพัฒนา

อบต.หนองคาย พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป”
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สวนท่ี ๒

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการติดตามผลตามแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
ดําเนินการโดยพิจารณาจากยุทธศาสตรการพัฒนา งบประมาณ และนโยบายของผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบล
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. วิสัยทัศน “โครงสรางพ้ืนฐานดีมีมาตรฐาน  พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน คนมีคุณภาพชีวิต-
ท่ีดี สงเสริมอาชีพและเพ่ิมพูนรายไดประชาชน”

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาไว ๕ ยุทธศาสตร ประกอบดวย

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี ๕  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

๓. แนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกําหนด
แนวทางการพัฒนาไวท้ังสิ้น ๑๒ แผนงาน ประกอบดวยโครงการ จํานวน ๑๖๕ โครงการ

๔. งบประมาณประจําป องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประมาณการงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๑  จํานวนท้ังสิ้น ๒๙,๑๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท โดยแยกเปนงบประมาณในสวนตางๆ ดังนี้

สัดสวนรอยละจากงบท้ังหมดงบรายจาย
จํานวน (บาท) รอยละ

๑. รายจายงบกลาง ๘,๓๗๙,๒๐๐.๐๐ ๒๙.๐๐
๒. งบบุคลากร (เงินเดือน,คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) ๑๑,๑๙๑,๘๒๐.๐๐ ๓๘.๐๐
๓. งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
และคาสาธารณูปโภค

๕,๔๕๐,๐๖๐.๐๐ ๑๙.๐๐

๔. งบลงทุน  แยกเปน (หมวดคาครุภัณฑหมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง)

๒,๕๘๔,๘๕๐.๐๐ ๙.๐๐

๕. งบเงินอุดหนุน ๑,๔๖๒,๐๗๐.๐๐ ๕.๐๐
๖. งบรายจายอ่ืนๆ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

รวมท้ังสิ้น ๒๙,๑๐๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐
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๕. นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีลักษณะท่ีตั้งเปนชุมชน
ชนบทท่ีกําลังพัฒนา และคาดวาจะมีสัดสวนการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมข้ึน และจะมีปญหาตางๆตามมา  จึงไดริเริ่ม
กําหนดนโยบายในการแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน  โดยการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
ในการสัญจรไปมา การขนสงสินคาการเกษตร การบริการ และการดํารงชีวิตตางๆควบคูกันไป นโยบายการสงเสริม
พัฒนาการประกอบอาชีพของชุมชน สรางงาน สรางรายได อาชีพเสริม เพ่ิมศักยภาพกลุมอาชีพตางๆ  ใหชุมชนอยูดีกิน
ดี มีความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รักและหวงแหนอนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริม
การศึกษาใหคนมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหนาอยู นาอาศัย โดย
กระบวนการการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

แบบท่ี ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําช้ีแจง : แบบท่ี ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

สวนท่ี ๑  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
สวนท่ี ๒  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล 
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน 
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน 
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด



๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน 
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด 
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 



-๕-

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๑)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
เพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ ๑๗
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ ๑๒
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ ๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) ๙
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) ๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) ๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน (๕) ๕
๓.๕ กลยุทธ (๕) ๔
๓.๖ เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร (๕) ๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) ๔
๓.๘ แผนงาน (๕) ๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) ๔
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) ๔

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๙



-๖-

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

๑. สรุปสถานการณการ
พัฒนา

เปนการวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปนการวิเคราะห
สภาพการพัฒนาทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปน
องคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือคนหาจุดแข็งจุดออนโอกาส
และอุปสรรคท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานประเด็นท่ีตองมีการ
วิเคราะหไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสําคัญก็
คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ ๒ ดานคือ
สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก เพ่ือใหรูจักตนเองและ
รูจักสภาพแวดลอมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ

๑๐ ๘

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสีป่ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการ
จริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จําวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจาน
วนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว

๑๐ ๘

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสีป่ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทนถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน

๑๐ ๗

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

วิเคราะหแนวทางการพัฒนาวามีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis และหลักการบูรณา
การ(integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน

๑๐ ๙



๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ ๖๐ ๕๓
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา
จะพัฒนาอะไรในอนาคต

๕ ๔

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕ ๕

๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค
มีความเหมาะสมกับ
โครงการ

การเขียนวัตถุประสงคควรตองคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผล
ตอการบงบอกเวลาได

๓ ๓

๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวง
เวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง

๕ ๔

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
สอดคลองตอเนื่องกับ
ระยะเวลาป (๔ ป)

การกําหนดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดําเนินการตอเนื่องสาม
ปเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ
(Quality) คาใชจาย (Cost) เวลา (Time)

๓ ๓

๕.๖ งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ประการใน
การจัดทาโครงการไดแก ๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency)      ๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ ๕) ความโปรงใส
(Transparency)

๔ ๓

๕.๗ มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง  ราคากลาง
ทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ

๕ ๓

๕.๘ มีงบประมาณท่ีผาน
มา ๓ ปยอนหลังตาม
ความเปนจริง

ตองแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ๓ ปยอนหลังตามหลักความ
เปนจริง กรณีมี ๒ ป ก็ใหแสดง ๒ ป กรณีมี ๑ ป ก็ใหแสดง ๑ ป
โครงการดังกลาวเปนโครงการเดียวกันกับโครงการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตท่ีกําหนดระยะเวลาไว ๔ ป

๓ ๒



๕.๙ โครงการแตละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา ๔ ป ทุก
โครงการ

โครงการพัฒนาท่ีไดจัดทําไวมีระยะเวลาและครอบคลุมท้ัง ๔ ป ทุก
โครงการ

๕ ๔

๕.๑๐ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได

๕ ๕

๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัด
ไดถูกตองตามหลักของ
การจัดทําโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ท่ีกําหนดท่ีเกิดจากวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับกําหนดการวัดอันเปนเครื่องมือวาโครงการบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ อาจเปนรอยละ จํานวน เปนตน

๔ ๔

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค

๕ ๕

๕.๑๓ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค

๕ ๕

๕.๑๔ หนวยงาน
รับผิดชอบหลักสอบ
คลองกับ แบบ ยท. ๐๓
และแบบ ยท. ๐๔

หนวยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ และ
แบบ ผ. ๐๑ จะตองถูกตอง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร แนวทางการ
พัฒนา โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๓ ๓

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๕



-๙-
การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

การรายงานและติดตามประเมินผลแผนในเชิงคุณภาพ
การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจําป พ.ศ.

๒๕๖๑ ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของแตละแผนงาน/โครงการวาสามารถตอบสนองตอความ
ตองการ และแกไขปญหาของประชาชน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการพัฒนาตามท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด โดย
นําเสนอเปนภาพรวมของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา
-เพ่ือกอสรางและซอมแซมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐาน ใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ใหมีความ
สะดวก ปลอดภัย และมีมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาดานยุทธศาสตรดานอ่ืนๆใหประสบความสําเร็จ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคมนาคมขนสง และการสัญจรไป
มา ของประชาชน

-การพัฒนาตามแผนดานนี้ ไดดําเนินการไดแลวเสร็จและ
แกปญหาการคมนาคม การบริการประปา แหลงน้ํา
การเกษตรท่ีสนองความตองการและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนไดตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะถนน
สายหลัก จากบานดอนหวายถึงบานโคกสวางถือวาดีกวา
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ภาพรวมในระดับ ดี

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา

-เพ่ือสนับสนุนสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ
ตั้งแตระดับบุคคล ครองครัว กลุมอาชีพ โดยเฉพาะผลผลิตทา
การเกษตรอินทรีย และการแปรรูปสินคาทางการเกษตรลดตนทุน
เพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑกลุมอาชีพ พัฒนาทักษะ ความสามารถ
ฝมือใหมีประสิทธิภาพสูมาตรฐานสากลและขยายตลาดกลางให
เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียและแปรรูปสินคา
เกษตรสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
ของจังหวัดนครราชสีมา

-การพัฒนาตามแผนดานนี้ ดําเนินการไดสวนนอย
เนื่องจากจํากัดดวยงบประมาณ ประกอบกับ
นโยบายของผูบริหารท่ีมุงเนนในการแกปญหาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานเปนหลัก
และอุปสรรคในดานสภาพดินฟาอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลง
ระดับความพึงพอใจในระดับ นอย

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา

-เพ่ือสรางเสริมทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ
การศึกษา สุขภาพอนามัย สวัสดิการและสังคม การกีฬาใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสังคมสงบสุขตามแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)

-การพัฒนาตามแผนในดานนี้ ท่ีดําเนินการแลว
เสร็จถือวาบรรลุตามวัตถุประสงคทุกโครงการ/
กิจกรรม หรือภารกิจอ่ืนๆ ตามหวงเวลาและ
นโยบายของจังหวัดและระดับประเทศระดับการ
ประเมิน ภาพรวมความพึงพอใจในระดับ ดี



-๑๐-

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา

-เพ่ือพัฒนาดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไมมีปญหา
รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหอุดม
สมบูรณโดยสอดคลองทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ชุมชนในอนาคต และประชาชนรักและหวงแหนโดยมี
สวนรวม

-การพัฒนาในดานนี้ ไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ี
นําไปสูการปฏิบัติไดสอดคลองทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนโครงการรณรงคการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนและกิจกรรมจิตอาสา ภาพรวมความพึงพอใจ
ในระดับ ดี

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา

-เพ่ือสนับสนุนพัฒนาประชาชนทุกภาคสวนในตําบล
ใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี
ของรัฐใหปฏิบัติงานดวยนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม
เสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวม
ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และระเบียบ
ของทางราชการในการบริหารราชการแผนดิน

-การดําเนนิการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีนําไปสูการดําเนินการ
ตามโครงการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับความรวมมือ
จากประชาชนเปนอยางดีไมมีเรื่องรองเรียนจากประชาชนหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และไมมีขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบ
ในทุกระดับ ภาพรวมความพึงพอใจในระดบั ดี

การประเมินผลแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณท่ีอยูในแผนพัฒนาคิดเปนรอยละและงบประมาณตาม

แผนงาน รายละเอียดตามตาราง

แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย (ราย ๖ เดือน)

คําช้ีแจง    แบบท่ี ๒  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาสี่ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกๆ ๖ เดือน



-๑๑-

สวนท่ี ๑  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสีป่ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
ครึ่งปแรก(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

จํานวน
โครงการท่ีเสร็จ

แลว

จํานวนโครงการท่ี
อยูระหวาง
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ

จํานวน
โครงการท่ี
มีการยกเลิก

จํานวน
โครงการท่ี

มีการ
เพ่ิมเติม

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมดยุทธศาสตร

จํา
นว

น

รอ
ยล

ะ

จํา
นว

น

รอ
ยล

ะ

จํา
นว

น

รอ
ยล

ะ

จํา
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น

รอ
ยล

ะ

จํา
นว

น

รอ
ยล

ะ

จํา
นว

น

รอ
ยล

ะ

๑.ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

๗ ๑๘.๔๒ ๓๑ ๘๑.๕๘ ๖ ๑๕.๗๙ ๓๘ ๑๐๐

๒.ดานเศรษฐกิจ ๑๔ ๑๐๐ ๑ ๗.๑๔ ๑๔ ๑๐๐
๓.ดานคุณภาพชีวิต ๕ ๙.๔๓ ๔๘ ๙๐.๕๗ ๑ ๑.๘๙ ๕๓ ๑๐๐
๔.ดานสิ่งแวดลอม ๔ ๑๐๐ ๑ ๒๕ ๔ ๑๐๐
๖.ดานบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี

๕๓ ๑๐๐ ๒ ๓.๗๗ ๕๓ ๑๐๐

รวม ๑๒ ๗.๔๐ ๕๓ ๓๒.๗๒ ๙๗ ๕๙.๘๘ ๑๑ ๖.๗๙ ๑๖๒ ๑๐๐

ครึ่งปหลัง(๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
จํานวนโครงการ

ท่ีเสร็จแลว
จํานวนโครงการท่ี

อยูระหวาง
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ

จํานวน
โครงการท่ี
มีการยกเลิก

จํานวน
โครงการท่ี

มีการ
เพ่ิมเติม

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมดยุทธศาสตร

จํา
นว

น

รอ
ยล

ะ

จํา
นว

น

รอ
ยล

ะ

จํา
นว

น
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ยล

ะ

จํา
นว

น

รอ
ยล

ะ

จํา
นว

น

รอ
ยล

ะ

จํา
นว

น

รอ
ยล

ะ

๑.ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

๒๔ ๕๘.๕๓ ๑๔ ๓๔.๑๕ ๓ ๗.๓๒ ๔๑ ๑๐๐

๒.ดานเศรษฐกิจ ๖ ๔๒.๘๖ ๘ ๕๗.๑๔ ๑๔ ๑๐๐
๓.ดานคุณภาพชีวิต ๒๕ ๔๗.๑๗ ๒๘ ๕๒.๘๓ ๕๓ ๑๐๐
๔.ดานสิ่งแวดลอม ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๔ ๑๐๐
๖.ดานบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี

๔๙ ๙๒.๔๕ ๔ ๗.๕๕ ๕๓ ๑๐๐

รวม ๑๐๗ ๖๔.๘๕ ๕๕ ๓๓.๓๓ ๓ ๑.๘๒ ๑๖๕ ๑๐๐
สรุปผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังนี้
-กิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ท้ังหมด จํานวน ๑๖๕  กิจกรรม/โครงการ
-กิจกรรม/โครงการท่ีไดดําเนินการ จํานวน ๑๐๗  กิจกรรม/โครงการ  คิดเปนรอยละ ๖๔.๘๕



-๑๒-

สวนท่ี ๒   ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีรับเงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค ประจําป ๒๕๖๑
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

โครงการ

ดํา
เนิน

กา
ร

เสร็
จแ

ลว

อย
ูใน

ระ
หว

าง
ดํา

เนิน
กา

ร

ยัง
ไม

ได


ดํา
เนิน

กา
ร งบประมาณท่ี

ไดรับ
งบประมาณท่ี

เบิกจาย

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  ๘๒๕,๗๖๐.- ๗๘๑,๓๑๙.๖๖
โครงการอาหารกลางวัน  ๓๗๒,๔๐๐.- ๓๕๕,๖๐๐.-
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ๕,๔๒๖,๔๐๐.- ๕,๓๙๔,๑๐๐.-
เบี้ยยังชีพคนพิการ  ๒,๒๔๙,๔๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.-
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ๕๔,๐๐๐.- ๕๔,๐๐๐.-
เงินตอบแทนผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑๔๖,๕๒๐.- ๑๔๕,๙๒๐.-
เงินเดือนครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๗๙๖,๐๘๐.- ๗๙๐,๖๙๐.-
คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๓๗๒,๔๐๐.- ๓๕๕,๖๐๐.-
คาจัดการเรียนการสอน ฯลฯ  ๑๒๙,๒๐๐.- ๑๒๙,๒๐๐.-

สวนท่ี ๓   ผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ (เฉพาะโครงการบริการสาธารณะ)
ผลการดําเนินการ งบประมาณ

ลําดับ
ท่ี

ยุทศาสตร/โครงการ

ดํา
เนิน

กา
ร

เสร็
จแ

ลว

อย
ูใน

ระ
หว

าง
ดํา

เนิน
กา

ร งบประมาณท่ีได
ตั้งไว

งบประมาณท่ี
เบิกจาย

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
๑ กอสรางถนน คสล. สายจากบานตําแย ม.๓

ถึง บานดอนตะหนิน ม.๕
 ๘๗๙,๘๕๐.- ๘๗๙,๘๕๐.-

๒ กอสรางถนน คสล.บานหนองคาย ม.๑๐  ๒๒๐,๐๕๐.- ๒๑๙,๐๕๐.-
๓ กอสราง คสล. บานดอนหวาย ม.๑๔ ถึง

บานโคกสวาง ม.๗
 ๔๘๙,๙๐๐.- ๔๘๖,๙๐๐.-

๔ กอสราง ถนนดิน จากบานตําแย ม.๓
ไปโนนราย บานหนองแวง ม.๔

 ๑๔๗,๔๗๙.- ๑๔๒,๕๘๔.-

๕ กอสราง ถนนดิน จากบานโคกสวาง ม.๗ ไป
เลิงเฒาคาย

 ๑๐๗,๗๙๐.- ๙๔,๒๕๗.-

๖ กอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ๒๓๐,๐๒๐.- ๒๓๐,๐๒๐.- โอนไปตั้งจายขยาย
เขตไฟฟา

๗ กอสรางถนน คสล. บานโคกสะอาด ม.๙  ๗๒,๓๐๐.- ๗๑,๓๐๐.-
๘ กอขยายถนนดิน บานโนนยูง ม.๑๓  ๓๓,๒๕๐.- ๓๒,๕๐๐.-



-๑๓-
ผลการดําเนินการ งบประมาณ

ลําดับ
ท่ี

ยุทศาสตร/โครงการ
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ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
๙ ขยายเขตไฟฟาบานสําโรง ม.๑  ๔๙,๕๓๐.- ๔๙,๕๓๐.-
๑๐ ขยายเขตไฟฟาบานโคกสวาง ม.๗  ๓๘,๓๕๐.- ๓๘,๓๕๐.-
๑๑ ขยายเขตไฟฟาบานหนองไมตาย ม.๘  ๕๘,๖๘๐.- ๕๘,๖๘๐.-
๑๒ ขยายเขตไฟฟาบานหนองกวาง ม.๑๑  ๓๑,๔๓๐.- ๓๑,๔๓๐.-
๑๓ กอสรางรั้วคอนกรีต ศพด.ไตรราษฎรสามัคคี  ๒๗๗,๒๗๐.- ๒๗๗,๒๗๐.-
๑๔ ขยายเขตไฟฟาบานดอนหวาย ม.๑๔  ๘๔,๘๕๗.- ๘๔,๘๕๗.-
๑๕ ขยายเขตไฟฟาบานหนองไมตาย หมูท่ี ๘  ๒๕,๙๕๐.๗๑ ๒๕,๙๕๐.๗๑ ต้ังจายเปนรายการใหม

๑๖ ขยายเขตไฟฟาบานโคกสะอาด หมูท่ี ๙  ๑๒,๑๙๘.๔๙ ๑๒,๑๙๘.๔๙ ต้ังจายเปนรายการใหม

๑๗ ขยายเขตไฟฟาบานหนองคาย หมูท่ี ๑๐  ๒๖,๘๒๘.๑๑ ๒๖,๘๒๘.๑๑ ต้ังจายเปนรายการใหม

๑๘  ขยายเขตไฟฟาบานหนองคาย หมูท่ี ๑๐
(ถนนบานหนองคาย ถึง บานโนนยูง)

 ๑๒๔,๒๒๙.๑๔ ๑๒๔,๒๒๙.๑๔ ต้ังจายเปนรายการใหม

๑๙ ขยายเขตไฟฟาบานโนนกลาง หมูท่ี ๑๒  ๔๔,๔๗๔.๕๕ ๔๔,๔๗๔.๕๕ ต้ังจายเปนรายการใหม

๒๐ ขยายเขตไฟฟาบานโนนกลาง หมูท่ี ๑๒  ๔๔,๔๗๔.๕๕ ๔๔,๔๗๔.๕๕ ต้ังจายเปนรายการใหม

๒๑ เงินสํารองจาย (กรณีฉุกเฉินสาธารณภัย) ๒๖๘,๗๙๙.- ไมไดดําเนินการ

๒๒ จัดซื้อหินคลุกซอมแซมถนนในพ้ืนท่ี  ๒๔๐,๐๐๐.- ๑๓๑,๘๒๐.- จายจากเงินสะสม

๒๓ กอสรางถนน คสล.บานโคกสวาง ม.๗ ไป
บานดอนหวาย ม.๑๔

 ๔๙๒,๖๕๐.- ๔๗๒,๔๓๗.- จายจากเงินสะสม

๒๔ ซอมแซมคันคุคลองอีสานเขียวบานสําโรง ม.๑  ๒๐,๓๓๐.- ๒๐,๓๓๐.- จายจากเงินสะสม

๒๕ กอสรางถนน คสล. บานหนองแวง ม.๔  ๑๓๒,๙๓๐.- ๑๓๒,๙๓๐.- จายจากเงินสะสม

รวมโครงการท่ีไดดําเนินการ ๒๔ โครงการ
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

๑ จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑงานของดีอําเภอประทาย  ๔๐,๐๐๐.- ๑๙,๗๐๐.- โอนลด ๒๐,๓๐๐.-

๒ สงเสริมการใชไถกลบตอซังขาว  ๑๐,๐๐๐.- ๖๐๐.-
๓ อุดหนุนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน  ๑๔๐,๐๐๐.- ๑๔๐,๐๐๐.-
๔ อบรมฝกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๓๐,๐๐๐.- ๒๕,๒๖๗.-
๕ นํ้าคือชีวิต ศาสตรพระราชาสูแลงเกษตร

ผสมผสานแบบประชารัฐ
 ๕๐,๐๐๐.- ๔,๒๐๕.-

๖ สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับตําบล

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- โอนลด ๓๐,๐๐๐.-

รวมโครงการท่ีไดดําเนินการ ๕ โครงการ
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ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต
๑ จัดงานอนุรักษและสืบสานประเพณี

สงกรานต ปพ.ศ.๒๕๖๑
 ๓๐,๐๐๐.- ๒๔,๗๕๐.-

๒ จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  ๓๐,๐๐๐.- ๒๒,๗๓๕.-
๓ จัดงานวันเด็กแหงชาติ ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-
๔ จัดงานวันแมแหงชาติ  ๖,๐๐๐.- ๒,๙๔๐.-
๕ อาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา
 ๓๗๒,๔๐๐.- ๓๕๕,๖๐๐.- เงินอุดหนุนกําหนด

วัตถุประสงค

๖ อาหารกลางวันเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๓๗๒,๔๐๐.- ๓๕๕,๖๐๐.- เงินอุดหนุนกําหนด
วัตถุประสงค

๗ อาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.

 ๘๒๕,๗๖๐.- ๗๘๑,๓๑๙.๖๖ เงินอุดหนุนกําหนด
วัตถุประสงค

๘ จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก ศพด.  ๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.-
๙ จัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ศพด.  ๗๓,๑๐๐.- ๗๓,๑๐๐.-
๑๐ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ๕๔,๐๐๐.- ๕๔,๐๐๐.-
๑๑ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ๕,๔๒๖,๔๐๐.- ๕,๓๙๔,๑๐๐.- เงินอุดหนุนกําหนด

วัตถุประสงค
๑๒ เบี้ยยังชีพผูพิการ  ๒,๒๔๙,๔๐๐.- ๒,๑๐๐,๐๐๐.- เงินอุดหนุนกําหนด

วัตถุประสงค
๑๓ คาจัดการเรียนการสอน ฯลฯ  ๑๒๙,๒๐๐.- ๑๒๙,๒๐๐.- เงินอุดหนุนกําหนด

วัตถุประสงค
๑๔ จัดประชุมปฐมนิเทศนผูปกครองเด็ก ศพด.  ๕,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.-
๑๕ จัดงานแขงขันกีฬาตานยาภัยเสพติดฯ  ๑๐๐,๐๐๐.- ๙๓,๘๓๕.-
๑๖ สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ๑๐,๐๐๐.- ๗,๐๔๐.-
๑๗ จุดตรวจบริการประชาชน  ๓๐,๐๐๐.- ๑๕,๘๑๐.- โอนลด ๔๙,๑๙๐.-

๑๘ เขาคายคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตอตานยาเสพติด

 ๕๐,๐๐๐.- ๙๘,๖๗๖.- โอนเพ่ิม

๑๙ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ  ๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๘๕๒.- โอนลด ๑๐,๐๐๐.-

๒๐ ฝกอบรมปองกันภัยเบื้องตน ๑๐,๐๐๐.- ไมไดดําเนินการ
๒๑ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-
๒๒ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  ๙๕,๐๐๐.- ๖๙,๘๗๐.-
๒๓ เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
 ๒๘๐,๐๐๐.- ๒๘๐,๐๐๐.-
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ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต
๒๔ แกไขปญหาอาชญากรรม โรคเอดส

การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
๑๐,๐๐๐.- ไมไดดําเนินการ

๒๕ พัฒนาสตรีและครอบครัว/ลดความรุนแรง/และ
ปองกันการมีเพศสัมพันธุกอนวัยกันควร

๔๐,๐๐๐.- ไมไดดําเนินการ

๒๖ สงเคราะหเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส
และครอบครัวผูมีรายไดนอย และขาดท่ีพ่ึง

๒๐,๐๐๐.- ไมไดดําเนินการ

รวมโครงการที่ไดดําเนินการ ๒๒ โครงการ
ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม

๑ ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ  ๑๐,๐๐๐.- ๒,๑๙๕.-
๒ คัดแยกขยะในครัวเรือน  ๒๐,๐๐๐.- ๑๙,๑๑๐.-
๓ พัฒนาภูมิทัศนขางถนน  ๑๐,๐๐๐.- ๖,๗๖๕.-
๔ กําจัดผักตบชวาและวัชพืชอ่ืนๆ ๑๐,๐๐๐.- ไมไดดําเนินการ

รวมโครงการท่ีไดดําเนินการ ๓ โครงการ
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี

๑ ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

 ๑๐,๐๐๐.- ๘,๖๐๐.-

๒ อบต.เคลื่อนท่ี  ๑๐,๐๐๐.- ๑,๔๕๐.-
๓ อบรมคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร

พนักงาน สมาชิกฯ
 ๕๐,๐๐๐.- ๑๔,๑๘๔.-

๔ พิธีถวายดอกไมจันทน  ๕๐,๐๐๐.- ๔๘,๘๑๕.- ตั้งจายเปนรายการ
ใหม

รวมโครงการท่ีไดดําเนินการ ๔ โครงการ
รวมทุกยุทธศาสตร ๕๘ โครงการ 

สรุป -โครงการท้ังหมดในแผนการดําเนินงานป ๒๕๖๑ จํานวน ๙๙ กิจกรรม/โครงการ
-โครงการท่ีเปนบริการสาธารณะไดดําเนินการ จํานวน ๕๘  กิจกรรม/โครงการ
คิดเปน ๕๘ คูณ ๑๐๐ หาร ๙๙ เทากับ ๕๘.๕๘
อัตรารอยละของโครงการท่ีไดดําเนินการจากกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ และเงินจายจากเงินสะสมท่ีเปนบริการสาธารณะ คิดเปนรอยละ
๕๘.๕๘



-๑๖-

สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลตามงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
การรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสีป่ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งไดจําแนกการพัฒนาออกเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
ประทาย และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

จํานวนโครงการ

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน
(ปงบฯ๒๕๖๑)

จํานวนโครงการท่ีไดบรรจุ
ตามแผนการดําเนินงาน

(ปงบฯ ๒๕๖๑)

จํานวน
โครงการท่ี

ไดดําเนินการ
๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๔๑ ๑๔ ๒๔

๒. ๒. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๔ ๗ ๕
๓. ดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต ๕๓ ๒๘ ๒๓
๔. ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ๔ ๔ ๓
๕. ดานการพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ๕๓ ๔๖ ๕๒

รวม ๑๖๕ ๙๙ ๑๐๗
สรุป ๑. -โครงการท้ังหมดในแผนการดําเนินงานป ๒๕๖๑ จํานวน ๙๙ โครงการ

-โครงการเพ่ิมเติม จํานวน ๘  โครงการ
-โครงการท่ีไดดําเนินการ จํานวน   ๑๐๗ โครงการ
-คิดเปน รอยละ ๑๐๐
อัตรารอยละของโครงการท่ีไดดําเนินการจากกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเปน รอยละ ๑๐๐

๒. -โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาสี่ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑) จํานวน ๑๖๕  โครงการ
-โครงการท่ีไดดําเนินการ จํานวน ๑๐๗  โครงการ
คิดเปน ๑๐๗ คูณ ๑๐๐ หาร ๑๖๕ เทากับ ๖๔.๘๔

อัตรารอยละของโครงการท่ีไดดําเนินการจากกิจกรรม/โครงการท่ีมีในแผนปพ.ศ.๒๕๖๑ คิดเปนรอยละ ๖๔.๘๔
โครงการท่ีเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาสีป่(๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑-๒ จํานวน ๑๑ โครงการ



-๑๗-

สรุปผลการติดตามและประเมินจากความเห็น ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
-ยังไมสามารถแกไขปญหาในการสัญจรไปมาไดอยางท่ังถึง ครอบคลุม เนื่องจากจํากัดดวยงบประมาณ ระดับความพึง
พอใจในระดับ ดี
-ควรประสานงบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากขอบัญญัติ

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
-สงเสริมใหมีกลุมอาชีพเพ่ิมข้ึน เชนกลุมทอผาไหม กลุมทอสื่อ
-หาตลาดรองรับผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพเพ่ือกระจายสินคา
-จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑทองถ่ินใหมีคุณภาพ เชนบรรจุภัณฑ ใหนาซื้อเปนท่ีสนใจ
-สงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
-ควรจัดงานผูสูงอายุในชวงท่ีอากาศไมรอนเชนเดือน มกราคม-กุมภาพันธ โดยเปลี่ยนชื่อโครงการเพ่ือไมใหจํากัดดวย
เทศกาลสงกรานต และเทศกาลอ่ืนๆ
-เนนการนําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนปรับใชในการดํารงชีวิต
-จัดรณรงคการปองกันและแกไขโรคไขเลือดออกใหเปนประจําโดยการประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวและผูนํา
-ควรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมปองกันยาเสพติด ปญหาการทะเลาะวิวาท

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
-ใหติดตามการดําเนินการกอสรางบอบัดสิ่งปฏิกูลใหไดดําเนินการเร็วข้ึนเพ่ือปองกันปญหาการท้ิงสิ่งปฏิกูล
-สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาขยะตามหลัก 3 Rs อยางจริงจังและเปนรูปธรรม
-เพ่ิมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนขางถนนและกิจกรรมอ่ืนๆดวยกิจกรรมจิตอาสา

การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
-ควรเพ่ิมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกับเจาหนาท่ีของรัฐ ทุกภาคสวนรวมกับประชาชน เพ่ิมข้ึน
-ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางของ อบต. เปนประจํา
-เพ่ิมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหมากข้ึนในกิจกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือความโปรงใส

(ลงชื่อ) รณกฤต ธนออมนอก ผูจัดทํารายงาน
       (นายรณกฤต     ธนออมนอก)

เลขานุการกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

(ลงชื่อ) ปฐมทัศน  คําสิงหนอก ผูตรวจ/รับรอง
        (นายปฐมทัศน  คําสิงหนอก)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองคาย



ภาคผนวก



แบบสอบถาม/ประเมินความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ....................................................................................................

ซึ่งแบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้
ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากโครงการนี้
ตอนท่ี ๓ ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน (  ) ท่ีตรงกับขอมูลจริงของทาน
๑. เพศ (  ) ชาย ( ) หญิง
๒. อายุ ( ) ตํากวา ๓๐ ป ( ) ๓๑ ป – ๕๐ ป (  ) ๕๑ ปข้ึนไป
๓. ระดับการศึกษาของทาน ( ) ต่ํากวามัธยมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา – อนุปริญญา ( ) ปริญญาตรีข้ึนไป
๔. อาชีพ (   ) เกษตรกรรม (   ) ขาราชการ (  ) คาขาย (  ) อ่ืน.................................................................
๕. ท่ีอยู หมูท่ี ............ บาน........................................

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับประโยชน
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย/ ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ระดับความพึงพอใจ
ขอท่ี งาน/กิจกรรม มากท่ีสุด

๕
มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

นอยท่ีสุด
๑

๑ งบประมาณโครงการเหมาะสม
๒ การทํางานของผูรับรับจาง/เหมา
๓ ทานรับรูรับทราบถึงการดําเนินโครงการระดับใด
๔ ชวงเวลาในการดําเนินโครงการเหมะสมหรือไม
๕ การควบคุมดูแลในการดําเนินงานของเจาหนาท่ี
๖ ประโยชนท่ีทานไดรับจากโครงการนี้
๗ ทานตองการใหมีโครงการลักษณะนี้อีกหรือไม

ตอนท่ี ๓  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆเพิ่มเติม

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ ...................................................................

...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐

---------------------------------------

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๖๐(๑ ต.ค. ๒๕๕๙-๓๐ ก.ย.๒๕๖๐) เรียบรอยแลว โดยไดรายงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
เม่ือคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคายทราบแลว เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันท่ี ๒๔
ตุลาคม ๒๕๖๐

อาศัยอํานาจตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ แกเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงประกาศ
ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๖๐ (๑ ต.ค. ๒๕๕๙-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ)    อาจ  จิตจัง
(นายอาจ  จิตจัง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย


