
 

 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
โดย  
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
 

 

 

        งานนโยบายและแผน 
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สวนที่ ๑ 

 

บทสรปุสําหรับผูบริหาร 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ได

กําหนดทิศทางในการกระจายอํานาจของสวนราชการจากสวนกลางสูสวนทองถิ่นมีผลใหสัดสวนงบประมาณที่จัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณากําหนดรูปแบบการ

วางแผนของทองถ่ินใหบรรลุจุดมุงหมายการบริหารโดยกําหนดใหทองถ่ินจัดทําแผนภายใตการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร 

และแนวทางการพัฒนาตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 

๒๕๔๘ กําหนดใหทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนา  

๓ ประเภท คือ 

๑.๑ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑.๒ แผนพัฒนาทองถ่ิน 

๑๓ แผนดําเนินการ 

และกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ิน 
 

 ดังน้ันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงเปนคณะกรรมการที่มี

ภารกิจที่กําหนดแนวทาง วิธีการ และดําเนินการในการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงาน และการใชจายเงินงบประมาณ

ใหเปนไปตามผลผลิต ผลลัพธ เปาหมาย วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนและนโยบายในระดับตางๆ โดย

คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และสนองตอบตอความตองการของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงวางแนวทางในการประเมิน โดยใชแนวทางของ

แผนป ๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดการายงานผลใน ๒ สวน คือ 

- การรายงานและติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

- การรายงานและติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๒. วัตถุประสงคของการติดตามผลและประเมินผล ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒.๑ เพื่อไดขอมูลผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบล ประจําป ๒๕๖๒  

 ๒.๒ เพื่อไดขอมูลผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหาอุปสรรคการดําเนินการในแผนที่ไดรับงบประมาณวา

สอดคลองกับงบประมาณหรือไมเพียงใด 

 ๒.๓   เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาสาํหรับผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณในปตอไป 

 ๒.๔ เพื่อประเมินการดําเนนิการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล วาบรรลุตามวัตถุประสงคโดยสามารถ

แกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ไดหรือไมเพียงใด 

 

/๓. เปาหมาย….. 
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๓. เปาหมายหรือผลลัพธที่ไดจากการประเมินผล 

๓.๑ เปาหมายเชิงคณุภาพ 

การประเมินผลการพัฒนาประจําป ๒๕๖๒ เปนการพิจารณาจากกลุมเปาหมายที่โครงการเขาไปดาํเนินการ เชน 

กลุมชุมชนที่ถนนเสนใหมตัดผาน กลุมประชาชนที่รวมในโครงการของ องคการบริหารสวนตําบล และกลุมของประชาชน

ที่มารับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสวนราชการของ องคการบริหารสวนตําบลไดออกแบบ แบบประเมินผล

สําหรับโครงการจากผูอบรมโดยตรง และประเมินผานคณะกรรมการชุมชน 

  เปาหมายเชิงปริมาณ 

 ๓.๒.๒ ไดขอมูลการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ตามยุทธศาสตรภายใตกรอบรอยละของการใช

งบประมาณ โดยเปรียบเทียบตามกรอบยุทธศาสตรดวยรปูแบบทางสถิติ 

 ๓.๒.๒ ไดขอมูลจํานวนโครงการการดาํเนินการในแผนเทียบกับโครงการทั้งหมดในแผน 

๓.๒.๓ ไดขอมูลจํานวนโครงการการดาํเนินการไดตามแนวนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่กําหนด

มาจากปญหา ความตองการในชุมชน 

๔. ระยะเวลาการดําเนินการประเมินผล 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๕. วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 ๕.๑ ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยหนวยงานวิจัยและประเมินผล จัดประชุมสวนราชการ กําหนด

รูปแบบการประเมินผลใหแตละสวนราชการใชตามความเหมาะสม 

 ๕.๒ สวนราชการจัดสงโครงการทีทําการประเมินใหหนวยวิจัยและประเมินผลรวบรวมเพื่อจัดทํารายงานสรปุเปน

รางรายงานผลการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองคาย 

 ๕.๓  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พิจารณาเสนอความเห็นตอผูบริหาร 

 ๕.๔  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ ผูบริหารทองถิ่น

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป” 
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         สวนที่ ๒ 

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 แนวทางการติดตามผลตามแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ดําเนินการโดย

พิจารณาจากยุทธศาสตรการพัฒนา งบประมาณ และนโยบายของผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบล โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี 
 

 ๑. วิสัยทัศน  “โครงสรางพืน้ฐานดีมีมาตรฐาน  พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน  คนมีคณุภาพชีวิต-ที่ดี  

สงเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายไดประชาชน” 
 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาไว ๕ ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรที่ ๕  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  

 ๓. แนวทางการพัฒนา  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนดแนว

ทางการพัฒนาไวทั้งสิ้น ๑๒ แผนงาน ประกอบดวยโครงการ จํานวน ๑๔๑ กิจกรรม/โครงการ 
 

 ๔. งบประมาณประจําป  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประมาณการงบประมาณรายจายประจาํปพ.ศ. 

๒๕๖๒  จาํนวนทั้งส้ิน ๒๙,๒๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท โดยแยกเปนงบประมาณในสวนตางๆ ดังน้ี 

งบรายจาย สัดสวนรอยละจากงบทั้งหมด 

จํานวน (บาท) รอยละ 

๑. รายจายงบกลาง ๙,๑๒๒,๔๒๔.๐๐ ๓๑.๐๐ 

๒. งบบุคลากร (เงินเดือน,คาจางประจํา และคาจาง

ชั่วคราว) 

๑๑,๖๗๒,๗๗๖.๐๐ ๔๐.๐๐ 

๓. งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ 

และคาสาธารณูปโภค 

๔,๕๙๙,๑๘๐.๐๐ ๑๖.๐๐ 

๔. งบลงทุน  แยกเปน (หมวดคาครุภัณฑหมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง) 

๒,๒๘๙,๕๒๐.๐๐ ๘.๐๐ 

๕. งบเงินอุดหนุน ๑,๕๒๘,๐๐๐.๐๐ ๕.๐๐ 

๖. งบรายจายอื่นๆ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๙,๒๓๖,๙๐๐.๐๐ ๑๐๐ 
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๕. นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีลักษณะท่ีตั้งเปน

ชุมชนชนบทที่กําลังพัฒนา และคาดวาจะมีสัดสวนการขยายตัวของชุมชนเพิ่มข้ึน และจะมีปญหาตางๆตามมา  จึงไดริเริ่ม

กําหนดนโยบายในการแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน  โดยการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใน

การสัญจรไปมา การขนสงสินคาการเกษตร การบริการ และการดํารงชีวิตตางๆควบคูกันไป นโยบายการสงเสริมพัฒนาการ

ประกอบอาชีพของชุมชน สรางงาน สรางรายได อาชีพเสริม เพิ่มศักยภาพกลุมอาชีพตางๆ  ใหชุมชนอยูดีกินดี มีความสงบ

สุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รักและหวงแหนอนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการศึกษาใหคนมีความรู 

ความสามารถ มีคุณภาพ และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหนาอยู นาอาศยั โดยกระบวนการการบริหารจัดการบานเมอืงท่ี

ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

แบบที่  ๑  การกํากบัการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการ

ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น   

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนที่ ๒  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น   

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น   

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียังยืน   

๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา   

๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   



-๕- 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 

สําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  

เพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได 

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ ๑๗ 

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ ๑๒ 

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย  ๖๕ ๖๐ 

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (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- 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

๑. ขอมูลสภาพทั่วไป
และขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 
1.1 ขอมลูเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ทีต่ั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมอิากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/
ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

๒๐ 
3 

 
3 

 1.2 ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 

 1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2 

 1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศพัท ฯลฯ 

2 2 

 1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

2 2 

 1.6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 ๒ 

 1.7 ขอมลูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรพัยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

 1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

2 1 

 1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุม
ประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 
รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ของ อบต.หนองคาย 

3 3 

 รวม 20 1๘ 

๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกนองคายในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0  

๑๕ 
๒ 

 
๒ 

 2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการ
บังคบัใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

๑ ๐ 

 2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนตน 

2 ๑ 

 2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

2 ๑ 

 2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2 ๒ 

 

 



   -๗- 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได 

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิน่ ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน
ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 ๒ 

 2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนําเสนอ
ปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหา
หรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

2 2 

 2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 255๙-2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

1 1 

 2.9 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 255๙-2560 เชน ผลที่
ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนว
ทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 255๙-2560 

1 1 

 รวม 15 1๒ 

๓. ยุทธศาสตร 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายสอดคลองกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และThailand 4.0 

๖๕ 
10 

 
8 

 3.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายในเขตจังหวัด 
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

10 8 

 3.4 วิสัยทัศน   ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่
เปนลักษณะเฉพาะขององคการบรหิารสวนตําบลหนองคาย และสัมพันธกับโครงการ
พฒันาทองถิ่น 

5 4 

 3.5 กลยุทธ  แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรอืสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดง
ใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

5 5 

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่
จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จรงิ ท่ีจะนําไปสู
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

5 ๓ 



   -๘- 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

 ๓.๘ แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด

จุดมุงหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา
ทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

๕ ๔ 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลหนองคาย 

5 ๓ 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรอืเปนโครงการที่เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่ง
อันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

5 5 

 รวม 65 5๔ 

 รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๔ 

 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
ลําดบั ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรปุสถานการณการพฒันา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน  เชิงปริมาณ  10 9 9.00 
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน  เชิงคุณภาพ  10 ๘ 9.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพฒันา   10 ๗ ๗.๐๐ 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 5๖ ๙๓.๓๓ 
 5.1 ความชดัเจนของชือ่โครงการ 5 5  
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5  
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  5 ๔  
 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป  5 4  
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ   
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ย่ังยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 5  
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรบั 5 5  
 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 5  

 รวมคะแนน  100 ๘๙ ๘๙.00 
 

 



      -๙- 

 

การสรุปสถานการณการพัฒนา 
 รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ในแตละประเด็นเปนดังน้ี 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 9 90.00  
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๒ การประเมินผลการนําแผนพฒันาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่
ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมี จํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ท่ีไดกําหนดไว 

10 
 

5 

 
 

๔ 

 
 

๘0.00 

 

 2.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการใน        เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 ๘0.00  

 รวม 10 ๘ ๘0.00  
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนําแผนพฒันาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง 
ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 

10 
 

5 

 
 

๓ 

 
 

๖0 

 

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 ๘0  

รวม 10 ๗ ๗0.00  



         -๑๐- 
 
แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ มคีวาม
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
คายในมิติตาง ๆ จนนาํไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่น
โดยใช SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis) / 
Global Demand/Trend หรอืหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองคการบริหารสวนตําบลหนองคายที่มีพื้นท่ี
ติดตอกัน 

10 
5 

 
๓ 

 
๖0.00 

 

4.2  วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ  ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น       (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 ๘0.00  

รวม 10 ๗ ๗0.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       -๑๑- 

โครงการพัฒนา 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๕ 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายและดําเนินการเพื่อใหการ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
ที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อาน
แลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 ๔ ๘๐  

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุ ผล วิ ธี การดํ าเนินงานตองสอดคลองกั บ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 ๑๐๐  

 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาํไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  พื้นที่ดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน  
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคอื
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

5 ๔ 8๐  

 5.4 โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

5 4 ๘๐  

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู
รายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 ๓ ๖๐  



       -๑๒- 

   
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอด
ค ว า ม ไ ด เ ป รี ย บ เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ  เ ช น  ด า น เ ก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 ๘๐  

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถ
แยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

5 5 ๑๐๐  

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

5 ๔ 8๐  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน
การจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

5 5 ๑๐๐  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ               มีความคลาดเคลื่อนไม
มากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณ
รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 ๑๐๐  



      -๑๓- 

  
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน 
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ           (การคาดการณ คาดวา
จะไดรับ) 

๕ ๔ ๘๐  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 
ผลที่ไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได  (3) ระบุสิ่ งที่ตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) 
สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 5 ๑๐๐  

 รวม ๖0 ๕๓ 8๘.๓๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      -๑๔- 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

                                    ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

๑. สรุปสถานการณ

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพการ

พัฒนาทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนองคกรหลักในการ

พัฒนาทองถ่ิน เพื่อคนหาจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคท่ีอาจสงผลตอ

การดาํเนินงานประเด็นที่ตองมีการวิเคราะหไดแก S-Strength (จุดแข็ง) 

W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 

(อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการวิเคราะหโดยการสาํรวจจากสภาพการณ 

๒ ดานคอืสภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก เพ่ือใหรูจักตนเอง

และรูจักสภาพแวดลอมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ 

๑๐ ๙ 

๒. การประเมินผล

การนําแผนพัฒนาสี่

ปไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 

การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ    ก็คือผลผลิตน่ันเองวาเปนไป

ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไว

เทาไหร จําวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจานวนเทาไหร สามารถอธิบายได

ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ

หนาที่ที่ไดกําหนดไว 

๑๐ ๘ 

๓. การประเมินผล

การนําแผนพัฒนาสี่

ปไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคอืการนําเอาเทคนิค

ตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ      กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการ

ในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตาม

อํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ

ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร สามารถใชการได

ตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลวุัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ

ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

สวนราชการหรือหนวยงาน 

๑๐ ๗ 

๔. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

วิเคราะหแนวทางการพฒันาวามีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ(integration) กับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นท่ีติดตอกัน 

 

๑๐ ๗ 

 

 



-๑๕- 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  ๖๐ ๕๓ 

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ

โครงการ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว ชื่อโครงการมี

ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร

ในอนาคต 

๕ ๔ 

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 

มีความเปนไปไดชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕ ๕ 

๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค

มีความเหมาะสมกับ

โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงคควรตองคาํนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมี

ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ

ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได (๔) 

เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอก

เวลาได 

๓ ๔ 

๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ

ชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย

ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต

อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดาํเนินงาน

อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนีจ้ะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ

ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย

กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคอืกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ

กลุมเปาหมายรอง 

๕ ๔ 

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ ) มีความ

สอดคลองตอเนื่องกับ

ระยะเวลาป (๔ ป) 

การกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดําเนินการตอเนื่องสามป

เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ(Quality) 

คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) 

๓ ๓ 

๕.๖ งบประมาณมีความ

สอดคลองกับเปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ประการใน

การจัดทาโครงการไดแก ๑) ความประหยัด (Economy)  ๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency)      ๓) ความมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) ๔) ความยุตธิรรม (Equity) และ ๕) ความโปรงใส 

(Transparency) 

๔ ๔ 

 



-๑๖- 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

๕.๗ มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ

ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง  ราคากลาง

ทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง

ประจักษ 

๕ ๓ 

๕.๘ มีงบประมาณที่ผาน

มา ๓ ปยอนหลังตาม

ความเปนจริง 

ตองแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปยอนหลงัตามหลักความเปน

จริง กรณมีี ๒ ป ก็ใหแสดง ๒ ป กรณีมี ๑ ป ก็ใหแสดง ๑ ป โครงการ

ดังกลาวเปนโครงการเดียวกันกับโครงการท่ีตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาใน

อนาคตท่ีกําหนดระยะเวลาไว ๕ ป 

๓ ๓ 

๕.๙ โครงการแตละ 

โครงการครอบคลุม 

ระยะเวลา ๕ ป ทุก 

โครงการ 

โครงการพัฒนาที่ไดจัดทําไวมรีะยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๕ ป ทุก

โครงการ 

๕ ๔ 

๕.๑๐ มีการกําหนด 

ตัวช้ีวัด (KPI) และ 

สอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

และผลที่คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่

สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช

บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได 

๕ ๔ 

๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได

ถูกตองตามหลักของการ

จัดทําโครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดท่ีเกิดจากวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ

กําหนดการวัดอันเปนเครื่องมือวาโครงการบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการ อาจเปนรอยละ จํานวน เปนตน 

๔ ๔ 

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ 

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดาํเนินการตามโครงการพัฒนา

ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะตอง

เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค 

๕ ๕ 

๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะ 

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดาํเนินการตามโครงการพัฒนา

ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะตอง

เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค 

๕ ๕ 

๕.๑๔ หนวยงาน 

รับผิดชอบหลักสอบคลอง

กับ แบบ ยท. ๐๓ และ

แบบ ยท. ๐๔ 

หนวยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ และ 

แบบ ผ. ๐๑ จะตองถูกตอง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓ ๓ 

 รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๙ 

 



-๑๗- 

การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การรายงานและติดตามประเมินผลแผนในเชิงคณุภาพ 

 การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ได

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของแตละแผนงาน/โครงการวาสามารถตอบสนองตอความตองการ และแกไข

ปญหาของประชาชน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการพัฒนาตามที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด โดยนําเสนอเปนภาพรวม

ของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา 

     -เพื่อกอสรางและซอมแซมบํารุงโครงสรางพื้นฐาน ในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ใหมีความสะดวก 

ปลอดภัย และมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาดาน

ยุทธศาสตรดานอ่ืนๆใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการคมนาคมขนสง และการสัญจรไปมา ของประชาชน 

  -การพัฒนาตามแผนดานนี้ ไดดําเนินการไดแลวเสร็จ

และแกปญหาการคมนาคม การบริการประปา  แหลงน้ํา

การเกษตรท่ีสนองความตองการและแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนไดตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะ

การแกไขปญหาภัยแลง ปรับปรุงถนนสายบานโคกเพ็ด 

และถนน คสล.เสนหลัก ความพึงพอใจของคณะกรรมการ

ภาพรวมในระดับ ดี 

ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา 

     -เพื่อสนับสนุนสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนทาง

เศรษฐกิจตั้งแตระดับบุคคล ครองครัว กลุมอาชีพ โดยเฉพาะ

ผลผลิตทาการเกษตรอินทรีย และการแปรรูปสินคาทาง

การเกษตรลดตนทุนเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑกลุมอาชีพ 

พัฒนาทักษะ ความสามารถฝ มือใหมีประสิทธิภาพสู

มาตรฐานสากลและขยายตลาดกลางให เปน ไปตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียและแปรรูปสินคาเกษตร

สามารถแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน

ของจังหวัดนครราชสีมา 

-การพัฒนาตามแผนดานนี้  ดํ า เนินการไดสวนนอย 

เนื่องจากจํากัดดวยงบประมาณ ประกอบกับนโยบายของ

ผูบริหารที่มุงเนนในการแกปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปนหลัก และอุปสรรคในดานสภาพดินฟาอากาศที่

เปลี่ยนแปลง ระดับความพึงพอใจในระดับ นอย 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 

เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา 

  -เพื่อสรางเสริมทักษะของคนภายในชมุชนทั้งทางดานจิตใจ 

การศึกษา สุขภาพอนามัย สวัสดิการและสังคม การกีฬาใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเองไดตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสังคมสงบสุข

ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

  -การพัฒนาตามแผนในดานนี้ ที่ดําเนินการแลวเสร็จถือ

วาบรรลุตามวัตถุประสงคทุกโครงการ/กิจกรรม หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ตามหวงเวลาและนโยบายของจังหวัดและ

ระดับประเทศที่มาการประเมิน ภาพรวมความพึงพอใจใน

ระดับ ดี 



 

-๑๘- 

       

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา 

  -เพื่อพัฒนาดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไมมีปญหา 

รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหอุดมสมบูรณโดย

สอดคลองทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนในอนาคต 

และประชาชนรักและหวงแหนโดยมีสวนรวม 

  -การพัฒนาในดานนี้ไดดําเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาล ท่ีนํา ไปสู การปฏิบัติ ไดสอดคลองทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในครัวเรือนและกิจกรรม

จิตอาสา ภาพรวมความพึงพอใจในระดับ ดี 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี 

เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา 

    -เพื่อสนับสนุนพัฒนาประชาชนทุกภาคสวนในตําบลใหมี

สวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐให

ปฏิบัติงานดวยนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรมเสมอภาค 

โปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวม ใหบรกิารประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล และระเบียบของทางราชการในการ

บริหารราชการแผนดิน 

  -การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีนําไปสูการ

ดําเนินการตามโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยไดรับ

ความรวมมือจากประชาชนเปนอยางดีไมมีเรื่องรองเรียน

จากประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  และไมมีขอทักทวง

จากหนวยงานตรวจสอบในทุกระดับ  ภาพรวมความพึง

พอใจในระดับ ดี 

 

การประเมินผลแผนพฒันาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่อยูในแผนพัฒนาคิดเปนรอยละและงบประมาณตาม

แผนงาน รายละเอียดตามตาราง 

 

แบบติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  

คําชี้แจง    แบบที่ ๒  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ

รายงานผลการดําเนินงานท้ังป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      -๑๙- 

 

สวนที่ ๑  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ

ทีเ่สร็จแลว 

จํานวนโครงการท่ี 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวน 

โครงการท่ี 

ไมไดดําเนนิการ 

จํานวน

โครงการท่ี 

มีการยกเลิก 

จํานวน

โครงการที่ 

มีการ 

เพิ่มเติม 

จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

๑.ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

๒๔ ๙๖.๐๐ - - ๑ ๔.๐๐ - - ๑๐ ๔๐.๐๐ ๒๕ ๑๐๐ 

๒.ดานเศรษฐกิจ ๘ ๗๒.๗๒ - - ๓ ๒๗.๒๗- - - - - ๑๑ ๑๐๐ 

๓.ดานคุณภาพชีวิต ๒๔ ๘๘.๘๙ - - ๓ ๑๑.๑๑ - - - - ๒๗ ๑๐๐ 

๔.ดานสิ่งแวดลอม ๔ ๑๐๐.๐๐ - - - - - - - - ๔ ๑๐๐ 

๖.ดานบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 

๔ ๔๔.๔๔ - - ๕ ๕๕.๕๖ - - - - ๙ ๑๐๐ 

รวม ๖๔ ๘๔.๒๑ - - ๑๒ ๑๕.๗๙ - - ๑๐ ๑๓.๑๕ ๗๖ ๑๐๐ 

สรุปผลการดาํเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดงันี้ 

-โครงการทั้งหมดในแผนการดําเนินงานป ๒๕๖๒  จํานวน  ๖๖  กิจกรรม/โครงการ 

-โครงการที่เพ่ิมเติม  จํานวน  ๑๐  กิจกรรม/โครงการ  รวมเปน  ๗๖  กิจกรรม/โครงการ 

-โครงการที่เปนบริการสาธารณะไดดําเนินการ จํานวน ๖๔  กิจกรรม/โครงการ  

คิดเปน ๖๔ คูณ ๑๐๐ หาร ๗๖ เทากับ ๘๔.๒๑   

สวนที่ ๒   ผลการดําเนินงานตามโครงการที่รับเงินอุดหนนุกาํหนดวัตถุประสงค ประจําป ๒๕๖๒ 

 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดาํ
เน

นิก
าร

เส
ร็จ

แล
ว 

อย
ูใน

ระ
หว

าง

ดาํ
เน

นิก
าร

 

ยัง
ไม

ได


ดาํ
เน

นิก
าร

 

 

งบประมาณท่ี

ไดรับ 

 

งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน    ๗๕๗,๑๒๐.- ๗๕๒,๓๗๗.๘๔ 

โครงการอาหารกลางวัน    ๑,๒๓๔,๔๒๐.- ๑,๒๒๑,๐๐๐.- 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    ๔,๔๒๓,๒๐๐.- ๕,๗๗๙,๕๐๐.- 

เบี้ยยังชีพคนพิการ    ๑,๗๓๕,๒๐๐.- ๒,๑๐๐,๘๐๐.- 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    ๔๙,๕๐๐.- ๕๔,๕๐๐.- 

เงินตอบแทนผูดูแลเดก็ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก    ๑๔๖,๕๒๐.- ๑๔๕,๙๒๐.- 

เงินเดือนครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    ๗๑๙,๓๓๐.- ๑,๐๐๔,๖๑๕.- 

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    ๓๓๖,๐๕๐.- ๓๑๕,๙๐๐.- 

สนับสนุนการบริหารสถานศกึษา ฯลฯ    ๑๘๒,๔๑๐.- ๑๕๗,๙๖๐.- 
 



 

-๒๐- 

สวนที่ ๓   ผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ (เฉพาะโครงการบริการสาธารณะ) 

 

ลําดับ

ที ่

 

ยุทศาสตร/โครงการ 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ดํา
เน

นิก
าร

เส
ร็จ

แล
ว 

อย
ูใน

ระ
หว

าง

ดํา
เน

นิก
าร

 

 

งบประมาณที่ได

ตั้งไว 

 

งบประมาณที่

เบิกจาย 

หมายเหต ุ

 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน      

๑ กอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณบานโนนยูง ม. ๑๓   ๑,๐๓๙,๗๐๐ ๖๙๑,๐๐๐.-  

๒ ซอมแซมถนนลาดยางสายบานโคกเพ็ด ม.๖ ไปบาน

หนองแวง ม.๔ 
  ๑,๙๔๖,๐๐๐ ๑,๓๗๓,๐๐๐.

- 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๓ กอสรางถนน ค.ส.ล.บานดอนตะหนิน ม.๕   ๖๑๔,๑๐๐ ๓๘๐,๐๐๐.-  

๔ กอสรางถนน ค.ส.ล.บานหนองกวาง ม.๑๑   ๒๗๘,๗๐๐.- ๒๓๔,๐๐๐.-  

๕ กอสราง ค.ส.ล. บริเวณ ศพด. โคกเพ็ด-หนอง

ไมตาย 

  ๘๑,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.-  

๖ กอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล   ๒๓๐,๐๒๐ ๒๓๐,๐๒๐ ไมไดดําเนินการ  

โดยโอนไปตั้งจายขยาย

เขตไฟฟา 

๗ ขยายเขตไฟฟาบานโคกสวาง หมูที่ ๗   ๔๙,๔๑๐.- ๔๙,๔๑๐.- ต้ังจายเปนรายการใหม 

๘ ขยายเขตไฟฟาบานหนองไมตาย หมูที่ ๘   ๕๔,๐๙๒.- ๕๔,๐๙๒.- ต้ังจายเปนรายการใหม 

๙ ขยายเขตไฟฟาบานโคกสะอาด หมูที่ ๙   ๑๘,๙๘๘.- ๑๘,๙๘๘.- ต้ังจายเปนรายการใหม 

๑๐ ขยายเขตไฟฟาบานหนองคาย หมูที่ ๑๐   ๕๑,๗๙๑.- ๕๑,๗๙๑.- ต้ังจายเปนรายการใหม 

๑๑ ขยายเขตไฟฟาบานหนองกวาง หมูที่ ๑๑   ๕๖,๔๘๙.- ๕๖,๔๘๙.- ต้ังจายเปนรายการใหม 

๑๒ ขยายเขตไฟฟาบานดอนหวาย ม.๑๔   ๓๙,๙๕๕.- ๓๙,๙๕๕.- ต้ังจายเปนรายการใหม 

๑๓ ขุดลอกคลองชกัน้ําเขาหนองแสง บ.หนองแวง ม.๔   ๒๙,๖๔๐.- ๒๙,๖๔๐.- จายจากเงินสะสม 

๑๔ ขุดลอกหนองตะกุด บ.ดอนตะหนิน ม.๕   ๔๓๖,๐๐๐.- ๔๓๖,๐๐๐.- จายจากเงินสะสม 

๑๕ ขุดลอกสระประชาสามัคคี บ.โคกเพ็ด ม.๖   ๒๔๗,๐๐๐.- ๒๔๗,๐๐๐.- จายจากเงินสะสม 

๑๖ ขุดลอกหนองไมตาย บ.หนองไมตาย ม.๘   ๓๒๘,๕๐๐.- ๓๒๘,๕๐๐.- จายจากเงินสะสม 

๑๗ ขุดลอกหนองหวาย บ.หนองหวาย ม.๑๔   ๔๘๖,๘๐๐.- ๔๘๖,๘๐๐.- จายจากเงินสะสม 

๑๘ กอสรางถนน คสล. บ.โคกสวาง ม.๗ ถึง บ.ดอนหวาย ม.๑๔   ๔๙๒,๖๕๐.- ๔๙๒,๖๕๐.- จายจากเงินสะสม 

๑๙ ขุดลอกหนองอีโซ บ.สําโรง ม.๑   ๓๖๔,๐๐๐.- ๓๖๔,๐๐๐.- จายจากเงินสะสม 

๒๐ กอสรางถนน คสล. บ.หนองคาย ม.๑๐   ๒๐๖,๕๐๐.- ๒๐๖,๕๐๐.- จายจากเงินสะสม 

๒๑ กอสรางถนน คสล.บานทุงมน ม.๒   ๑๓๐,๖๐๐.- ๑๓๐,๖๐๐.- จายจากเงินสะสม 

๒๒ กอสรางถนน คสล.บานโคกสะอาด ม.๙   ๓๘๕,๑๐๐.- ๓๘๕,๑๐๐.- จายจากเงินสะสม 

๒๓ กอสรางถนน คสล.บานหนองคาย ม.๑๐   ๒๐๘,๓๐๐.- ๒๐๘,๓๐๐.- จายจากเงินสะสม 

๒๔ กอสรางถนน คสล.บานหนองกวาง ม.๑๑   ๔๙๓,๐๐๐.- ๔๙๓,๐๐๐.- จายจากเงินสะสม 

๒๕ เงินสํารองจาย (กรณีฉุกเฉินสาธารณภัย)   ๒๖๘,๗๙๙.- ๒๓๑,๒๙๗.- คานํ้ามันสูบนํ้า 

 รวมโครงการที่ไดดําเนินการ ๒๔ โครงการ      



      -๒๑- 

 

 

ลําดั

บที ่

 

ยุทศาสตร/โครงการ 

ผลการดําเนนิการ งบประมาณ 

ดํา
เน

นิก
าร

เส
ร็จ

แล
ว 

อย
ูใน

ระ
หว

าง

ดํา
เน

นิก
าร

 

 

งบประมาณที่ได

ตั้งไว 

 

งบประมาณที่

เบิกจาย 

หมายเหต ุ

 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ      

๑ จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑงานของดีอําเภอ

ประทาย 
  ๔๐,๐๐๐.- ๕๔,๑๐๐.- โอนเพิ่ม  

๒ สงเสริมการใชไถกลบตอซังขาว   ๕,๐๐๐.- ๔,๘๐๐.-  

๓ อุดหนุนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน   ๑๔๐,๐๐๐.- ๑๔๐,๐๐๐.-  

๔ อบรมฝกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น   ๓๐,๐๐๐.- ๒๖,๗๗๕.-  

๕ น้ําคือชีวิต ศาสตรพระราชาสูแลงเกษตร

ผสมผสานแบบประชารัฐ 

  ๕๐,๐๐๐.-  ไมไดดําเนินการ 

๖ สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงระดับตําบล 

  ๒๐,๐๐๐.-  ไมไดดําเนินการ 

๗ ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ   ๑๐,๐๐๐.- ๕,๘๒๕.-  

๘ พัฒนาภูมิทัศนขางถนน   ๑๐,๐๐๐.- ๙,๘๖๐.-  

๙ กําจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ   ๕,๐๐๐.-  ไมไดดําเนินการ 

๑๐ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิ

  ๒๐,๐๐๐.- ๑๘,๕๗๐.-  

๑๑ อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก   ๑๐,๐๐๐.- ๕,๘๔๐.-  

 รวมโครงการที่ไดดําเนินการ ๘ โครงการ      

 ยุทธศาสตรดานคณุภาพชีวิต      

๑ สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน   ๕,๐๐๐.- ๔,๙๐๐.-  

๒ จัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณี

แหเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ 

  ๒๐,๐๐๐.- ๑๘,๘๗๕.-  

๓ จัดงานอนุรักษและสืบสานงานประเพณี

สงกรานต ประจําป ๒๕๖๒ 

  ๒๕,๐๐๐.- ๑๕,๙๐๐.-  

๔ การจัดงานวันเด็กแหงชาติ   ๖,๐๐๐.- ๑๙,๕๐๐.-  

๕ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับระดับ

ประถมศึกษา ๔ โรงเรียน 

  ๖๒๘,๑๖๐.- ๖๒๘,๑๖๐.- เงินอุดหนุนกําหนด

วัตถุประสงค 

๖ อาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ๑๒๘,๙๖๐.- ๑๒๘,๙๖๐.- เงินอุดหนุนกําหนด

วัตถุประสงค 

๗ อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนง.

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ

ประถมศึกษา ๔  โรงเรียน 

  ๑,๒๐๘,๐๐๐.- ๑,๒๒๐,๐๐๐.-  

 



-๒๒- 

 

ลําดับ

ที ่

 

ยุทศาสตร/โครงการ 

ผลการดําเนนิการ งบประมาณ 

ดํา
เน

นิก
าร

เส
ร็จ

แล
ว 

อยู
ใน

ระ
หว

าง

ดํา
เน

นิก
าร

 

 

งบประมาณ 

ที่ไดตั้งไว 

 

งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

หมายเหต ุ

 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต      

๘ อุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎรสามัคคตีาม

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-  

๙ อุดหนุนโรงเรียนทุงมนวิทยาคารตาม

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-  

๑๐ สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(คาอาหาร

กลางวัน) 

  ๓๓๓,๒๐๐.- ๓๑๕,๙๐๐.-  

๑๑ สนับสนุนการบริหารสถานศกึษา  

(คาจัดการเรียนการสอน) ศพด. 

  ๑๑๕,๖๐๐.- ๑๑๐,๕๐๐.-  

๑๒ สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  

(คาหนังสอืเรยีน) 

  ๗,๒๐๐.- ๘,๔๐๐.-  

๑๓ สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  

(คาเครื่องแบบนักเรียน) 

  ๑๐,๘๐๐.- ๑๒,๖๐๐.-  

๑๔ สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  

(คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

  ๑๕,๔๘๐.- ๑๘,๐๖๐.-  

๑๕ จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ๑๐,๐๐๐.- ๘,๖๗๕.-  

๑๖ ฝกอบรมผูปกครองเสริมสรางพัฒนาการเด็กเล็ก   ๕,๐๐๐.-  ไมได

ดําเนินการ 

๑๗ สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยติดเตียง  

ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายไดนอยขาดที่พึ่งพงิ 
  ๒๐,๐๐๐.-  ไมได

ดําเนินการ 

๑๘ แกไขปญหาอาชญากรรม โรคเอดส  

การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 
  ๑๐,๐๐๐.-  ไมได

ดําเนินการ 

๑๙ โรงเรียนผูสูงอายุ   ๕๐,๐๐๐.- ๓๒,๕๒๐.-  

๒๐ ฝกอบรมปองกันภัยเบื้องตน   ๑๐,๐๐๐.-  ไมไดดําเนินการ 

๒๑ ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลฯ   ๒๕,๐๐๐.- ๑๖,๘๙๐.-  

๒๒ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   ๒๐,๐๐๐.-  ไมไดดําเนินการ 

๒๓ ฝกอบรมทบทวน อปพร.   ๕๕,๐๐๐.- ๕๕,๐๐๐.-  

๒๔ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง   ๓,๖๐๐.- ๓,๖๐๐.-  

๒๕ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   ๖,๐๓๗,๒๐๐.- ๕,๗๗๘,๘๐๐.-  

๒๖ เบี้ยยังชีพคนพิการ   ๒,๓๕๒,๐๐๐.- ๒,๑๕๐,๔๐๐.-  

๒๗ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   ๕๔,๐๐๐.- ๕๔,๕๐๐.-  

 รวมโครงการที่ไดดําเนินการ ๒๔ โครงการ      

 



-๒๓- 

 

 

ลําดับ

ที ่

 

ยุทศาสตร/โครงการ 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ดํา
เน

นิก
าร

เส
ร็จ

แล
ว 

อย
ูใน

ระ
หว

าง

ดํา
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าร

 

 

งบประมาณ 

ที่ไดตั้งไว 

 

งบประมาณที่

เบิกจาย 

 

หมายเหต ุ

 ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม      

๑ คัดแยกขยะในครัวเรือน   ๒๐,๐๐๐.- ๑๒,๗๖๕.-  

๒ โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย   ๒๗,๕๘๐.- ๒๖,๗๙๐.-  

๓ วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ๕๕,๐๐๐.- ๔๕,๐๐๐.-  

๔ อุดหนุนโครงการพระราชดํารดิานสาธารณสขุ   ๒๘๐,๐๐๐.- ๒๘๐,๐๐๐.-  

 รวมโครงการที่ไดดําเนินการ ๔ โครงการ      

 ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการ

บานเมืองที่ดี 

     

๑ ปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) และแผนชุมชน 

  ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-  

๒ เขาคายคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ และพนักงานสวนตําบล 

  ๕๐,๐๐๐.- ๑๒,๙๗๗.-  

๓ ปกปองสถาบันที่สําคัญของชาติและระบบ

ประชาธิปไตย 

  ๓๐,๐๐๐.-  ไมได

ดําเนินการ 

๔ ฝกอบรมศึกษาดูงานนอกพื้นที่ของ

บุคลากรตําบลหนองคาย 

  ๗๐,๐๐๐.- ๒๓๗,๗๗๕.- โอนเพิ่ม 

๒๕๐,๐๐๐.- 

๕ อบต.เคลื่อนที่   ๑๐,๐๐๐.-  ไมไดดําเนินการ 

๖ การเลือกตั้ง   ๓๐๐,๐๐๐.-  โอนลด 

๗ จัดทําแผนที่ภาษ ี   ๕๐,๐๐๐.-  โอนลด 

๘ คาตอบแทนการตรวจรับงานจาง   ๔๐,๐๐๐.- ๙๐,๕๐๐.- โอนเพิ่ม 

๙ รวมโครงการที่ไดดําเนินการ ๔ โครงการ      

 รวมทุกยุทธศาสตร ๕๖  โครงการ      

 

 

 

 

 

 

 
 

 



      -๒๔- 

 

สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลตามงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  

 การรายงานผลการดาํเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(๒๕๖๑-๒๕๖๕) งบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.๒๕๖๒       

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งไดจาํแนกการพัฒนาออกเปน  

ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามยทุธศาสตรการพัฒนาอาํเภอประทาย 

และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ  

จํานวนโครงการท่ี 

ปรากฏอยูในแผน 

(ปงบฯ๒๕๖๒) 

จํานวนโครงการท่ีไดบรรจุ

ตามแผนการดาํเนินงาน 

(ปงบฯ ๒๕๖๒) 

จํานวน

โครงการที่ 

ไดดําเนินการ 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน ๒๘ ๒๕ ๒๔ 

 ๒. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๓ ๑๑ ๘ 

๓. ดานการพัฒนาดานคุณภาพชวีิต ๓๘ ๒๗ ๒๔ 

๔. ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ๕ ๔ ๔ 

๕. ดานการพัฒนาบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ๑๖ ๙ ๔ 

รวม ๑๐๐ ๗๖ ๖๔ 

สรุป ๑. –โครงการทั้งหมดในแผนการดําเนินงานป พ.ศ. ๒๕๖๒  จํานวน  ๖๖  โครงการ 

-โครงการเพิ่มเติม จํานวน  ๑๐ โครงการ  รวมทั้งหมดในแผนการดําเนินงาน จํานวน ๗๖ โครงการ 

-โครงการที่ไดดําเนินการ    จาํนวน ๖๔ โครงการ  

 -คิดเปน รอยละ ๘๔.๒๑    

อัตรารอยละของโครงการที่ไดดําเนินการจากกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/แผนการ

ดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเปน รอยละ ๘๔.๒๑ 
 

      ๒. -โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาทองถ่ิน(ป พ.ศ. ๒๕๖๒)  จํานวน  ๑๐๐  โครงการ 

-โครงการที่ไดดําเนินการ     จํานวน ๖๔  โครงการ  

  คิดเปน ๖๔ คูณ ๑๐๐ หาร ๑๐๐ เทากับ ๖๔   

อัตรารอยละของโครงการทีไ่ดดําเนินการจากกิจกรรม/โครงการที่มีในแผนพัฒนาประจําปพ.ศ.๒๕๖๒ คิดเปนรอยละ ๖๔  

โครงการที่เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ิน(๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ไมมี 

 

 

 

 

  

 

  

 



      -๒๕- 

สรุปผลการติดตามและประเมินจากความเห็น ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้ 

 

 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

-สามารถสนองความตองการและแกไขปญหาในการสัญจรไปมาไดดีขึ้นแตยังไมทั่วถึง ครอบคลุม เนื่องจากจํากัดดวย

งบประมาณ แตก็พัฒนาไดดีขึน้ตามลําดับ ระดับความพึงพอใจในระดับ ดี  

-ควรประสานงบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากงบในขอบัญญัติ 
 

 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

-ควรสงเสริมใหมีกลุมอาชีพเพิม่ขึ้น เชนกลุมทอผาไหม กลุมทอสื่อ 

-ควรหาตลาดรองรับผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพเพ่ือกระจายสินคา 

-ควรจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นใหมีคุณภาพ เชนบรรจุภัณฑ ใหนาซ้ือเปนที่สนใจ 

-ควรสงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 

-ควรจัดงานผูสูงอายุในชวงที่อากาศไมรอนเชนเดือน มกราคม-กุมภาพันธ โดยเปลี่ยนชื่อโครงการเพื่อไมใหจํากัดดวยเทศกาล

สงกรานต และเทศกาลอ่ืนๆ 

-เนนการนําตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนปรับใชในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 

-จัดรณรงคการปองกันและแกไขโรคไขเลือดออกใหเปนประจําโดยการประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวและผูนาํ 

-ควรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมปองกันยาเสพติด ปญหาการทะเลาะวิวาท 
 

 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

-ใหติดตามการขออนุญาตใชพื้นที่ดําเนินการกอสรางบอบัดสิ่งปฏิกูลใหไดดําเนินการเร็วขึ้นเพื่อปองกันปญหาการทิ้งสิ่งปฏิกูล  

-สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาขยะตามหลัก 3 Rs อยางจริงจังและเปนรูปธรรม 

-เพิ่มกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนขางถนนและกิจกรรมอื่นๆดวยกิจกรรมจิตอาสา  
 

 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

-ควรเพิ่มโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกับเจาหนาที่ของรัฐ ทุกภาคสวนรวมกับประชาชน เพิ่มขึ้น 

-ควรประชาสัมพันธระเบียบและขอมูลขาวสารตางๆของ อบต. เปนประจํา ทุกชองทางการสื่อสาร 

-เพิ่มการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหมากขึ้นในกิจกรรมที่เก่ียวของเพื่อความโปรงใส 

   

   (ลงชื่อ)    ผูจัดทาํรายงาน 

          (นายรณกฤต     ธนออมนอก) 

  เลขานุการกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

 

   (ลงชื่อ)    ผูตรวจ/รับรอง 

           (นายปฐมทัศน  คําสิงหนอก)                            

  ประธานกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา อบต.หนองคาย 

 



 

 

 

 

 

      

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม/ประเมินความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 

โครงการ....................................................................................... 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ..............................................................................................  

ซึ่งแบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการนี้ 

 ตอนที่ ๓ ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ 

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน (  ) ที่ตรงกับขอมูลจริงของทาน 

๑. เพศ   (  ) ชาย  (  ) หญิง 

๒. อายุ  (  ) ตาํกวา ๓๐ ป  (  ) ๓๑ ป – ๕๐ ป  (  ) ๕๑ ปข้ึนไป   

๓. ระดับการศึกษาของทาน (  ) ต่าํกวามัธยมศกึษา (  ) มัธยมศึกษา – อนุปริญญา  (  ) ปรญิญาตรีขึ้นไป 

๔. อาชีพ   (   ) เกษตรกรรม (   ) ขาราชการ (  ) คาขาย (  ) อื่น............................................................ 

๕. ที่อยู หมูท่ี ............ บาน........................................ 

ตอนที ่๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับประโยชน 

คําชี้แจง  โปรดทาํเครื่องหมาย/ ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ขอที่ งาน/กิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด

๕ 

มาก 

๔ 

ปานกลาง 

๓ 

นอย 

๒ 

นอยที่สุด

๑ 

๑ งบประมาณโครงการเหมาะสม      

๒ การทํางานของผูรับรับจาง/เหมา      

๓ ทานรับรูรับทราบถึงการดาํเนนิโครงการระดับใด      

๔ ชวงเวลาในการดาํเนินโครงการเหมะสมหรือไม      

๕ การควบคุมดูแลในการดําเนินงานของเจาหนาที่      

๖ ประโยชนที่ทานไดรับจากโครงการนี้      

๗ ทานตองการใหมีโครงการลักษณะนี้อีกหรือไม      

ตอนที ่๓  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม        

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

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

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

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

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

 


