
 

 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

โดย  
 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        งานนโยบายและแผน 
 



 
-๑- 

 

สวนที่ ๑ 

 

บทสรปุสําหรับผูบริหาร 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔3  
ไดกําหนดทิศทางในการกระจายอํานาจของสวนราชการจากสวนกลางสูสวนทองถิ่นมีผลใหสัดสวนงบประมาณที่จัดสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณากําหนดรูปแบบ
การวางแผนของทองถิ่นใหบรรลุจุดมุงหมายการบริหารโดยกําหนดใหทองถ่ินจัดทําแผนภายใตการกําหนดวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหทองถ่ินจัดทาํแผนพัฒนา ๓ ประเภท คือ 

๑.๑ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๑.๒ แผนพัฒนาทองถ่ิน 
๑๓ แผนดําเนินการ 

และกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
ทองถ่ิน 
 

 ดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงเปน
คณะกรรมการที่มีภารกิจที่กําหนดแนวทาง วิธีการ และดําเนินการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และการ
ใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามผลผลิต ผลลัพธ เปาหมาย วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนและ
นโยบายในระดับตางๆ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และสนองตอบตอความตองการของประชาชนเปน
สําคัญ ดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงวางแนวทางใน
การประเมิน โดยใชแนวทางของแผนป ๒๕๖2 ซึ่งกําหนดการายงานผลใน ๒ สวน คือ 

- การรายงานและติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
- การรายงานและติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๒. วัตถุประสงคของการติดตามผลและประเมินผล ป พ.ศ. ๒๕๖3 
 ๒.๑ เพื่อไดขอมูลผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามโครงการในแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล ประจําป ๒๕๖3  
 ๒.๒ เพื่อไดขอมูลผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหาอุปสรรคการดําเนินการในแผนที่ไดรับงบประมาณวา
สอดคลองกับงบประมาณหรือไมเพียงใด 
 ๒.๓   เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาสาํหรับผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณในปตอไป 
 ๒.๔ เพื่อประเมินการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล วาบรรลุตามวัตถุประสงคโดย
สามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดหรือไมเพียงใด 
 
๓. เปาหมายหรือผลลัพธที่ไดจากการประเมินผล 

๓.๑ เปาหมายเชิงคณุภาพ 
การประเมินผลการพัฒนาประจําป ๒๕๖๒ เปนการพิจารณาจากกลุมเปาหมายที่โครงการเขาไปดําเนนิการ เชน 

กลุมชุมชนที่ถนนเสนใหมตัดผาน กลุมประชาชนที่รวมในโครงการของ องคการบริหารสวนตําบล และกลุมของ
ประชาชนที่มารับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสวนราชการของ องคการบริหารสวนตําบลไดออกแบบ แบบ
ประเมินผลสําหรับโครงการจากผูอบรมโดยตรง และประเมนิผานคณะกรรมการชุมชน 



 
     -2- 
 

  เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ๓.๒.๒ ไดขอมูลการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ตามยุทธศาสตรภายใตกรอบรอยละของการ
ใชงบประมาณ โดยเปรียบเทยีบตามกรอบยุทธศาสตรดวยรูปแบบทางสถิติ 
 ๓.๒.๒ ไดขอมูลจํานวนโครงการการดาํเนินการในแผนเทียบกับโครงการทั้งหมดในแผน 

๓.๒.๓ไดขอมูลจํานวนโครงการการดําเนนิการไดตามแนวนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่
กําหนดมาจากปญหา ความตองการในชุมชน 
๔. ระยะเวลาการดําเนินการประเมินผล 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3  
๕. วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ๕.๑ ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยหนวยงานวิจัยและประเมินผล จัดประชมุสวนราชการ กาํหนด
รูปแบบการประเมินผลใหแตละสวนราชการใชตามความเหมาะสม 
 ๕.๒ สวนราชการจัดสงโครงการทีทาํการประเมินใหหนวยวิจัยและประเมินผลรวบรวมเพื่อจัดทํารายงานสรปุ
เปนรางรายงานผลการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองคาย 
 ๕.๓  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พิจารณาเสนอความเห็นตอผูบริหาร 
 ๕.๔  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ินตอ ผูบริหารทองถ่ิน
เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายใน สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  -๓- 
 

         สวนที่ ๒ 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 แนวทางการติดตามผลตามแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ดําเนินการ
โดยพิจารณาจากยุทธศาสตรการพัฒนา งบประมาณ และนโยบายของผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. วิสัยทัศน  “โครงสรางพ้ืนฐานดีมีมาตรฐาน  พัฒนาระบบบริหารและบริการประชาชน  คนมีคุณภาพชีวิต- 
ที่ด ี สงเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายไดประชาชน” 
 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาไว ๕ ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ ๕  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  

 ๓. แนวทางการพัฒนา  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาไวทั้งสิ้น ๑๒ แผนงาน ประกอบดวยโครงการ จํานวน ๑๔๑ กิจกรรม/โครงการ 
 

 ๔. งบประมาณประจําป  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประมาณการงบประมาณรายจายประจาํปพ.ศ. 
๒๕๖๒  จาํนวนทั้งส้ิน 30,324,3๐๐.๐๐ บาท โดยแยกเปนงบประมาณในสวนตางๆ ดังน้ี 

งบรายจาย สัดสวนรอยละจากงบทั้งหมด 

จํานวน (บาท) รอยละ 

๑. รายจายงบกลาง ๙,๑9๒,133.๐๐ ๓0.๐๐ 

๒. งบบุคลากร (เงินเดือน,คาจางประจํา และคาจาง
ชั่วคราว) 

๑๑,552,125.๐๐ 38.๐๐ 

๓. งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  
และคาสาธารณูปโภค 

๔,906,477.๐๐ ๑๖.๐๐ 

๔. งบลงทุน  แยกเปน (หมวดคาครุภัณฑหมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง) 

3,044,065.๐๐ 10.๐๐ 

๕. งบเงินอุดหนุน ๑,609,5๐๐.๐๐ ๕.๐๐ 

๖. งบรายจายอื่นๆ ๒0,๐๐๐.๐๐ 1.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 30,324,3๐๐.๐๐ ๑๐๐ 

 

 



 

-๔- 

 

๕. นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  มีลักษณะที่ตั้งเปน
ชุมชนชนบทที่กําลังพัฒนา และคาดวาจะมีสัดสวนการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้น และจะมีปญหาตางๆตามมา  จึงได
ริเริ่มกําหนดนโยบายในการแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน  โดยการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานในการสัญจรไปมา การขนสงสินคาการเกษตร การบริการ และการดํารงชีวิตตางๆควบคูกันไป นโยบายการ
สงเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพของชุมชน สรางงาน สรางรายได อาชีพเสริม เพิ่มศักยภาพกลุมอาชีพตางๆ  ใหชุมชน
อยูดีกินดี มีความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รักและหวงแหนอนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริม
การศึกษาใหคนมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหนาอยู นาอาศัย โดยกระบวนการ
การบริหารจัดการบานเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
แบบที่  ๑  การกํากบัการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
สวนที่ ๒  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น   
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น   
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน   
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 

การรายงานและติดตามประเมินผลแผนในเชิงคณุภาพ 
 การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประจําป พ.ศ.๒๕๖3 
ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของแตละแผนงาน/โครงการวาสามารถตอบสนองตอความตองการ 
และแกไขปญหาของประชาชน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการพัฒนาตามที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด โดยนําเสนอ
เปนภาพรวมของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา 
     -เพื่อกอสรางและซอมแซมบํารุงโครงสรางพื้นฐาน ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ใหมีความสะดวก 
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาดาน
ยุทธศาสตรดานอ่ืนๆใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการคมนาคมขนสง และการสัญจรไปมา ของประชาชน 

  -การพัฒนาตามแผนดานนี้ ไดดําเนินการไดแลวเสร็จ
และแกปญหาการคมนาคม การบริการประปา  แหลงน้ํา
การอุปโภคที่สนองความตองการและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนไดตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะ
การแกไขปญหาภัยแลง จัดสรรงบประมาณ และประสาน
งบประมาณจากสวนกลางเพิ่มเติมไดมาก คสล.เสนหลัก 
ความพึงพอใจของคณะกรรมการภาพรวมในระดับ ดีมาก 

 
ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา 
     -เพื่อสนับสนุนสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนทาง
เศรษฐกิจตั้งแตระดับบุคคล ครองครัว กลุมอาชีพ โดยเฉพาะ
ผลผลิตทาการเกษตรอินทรีย และการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตรลดตนทุนเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑกลุมอาชีพ 
พัฒนาทักษะ ความสามารถฝมื อให มีประสิท ธิภาพสู
มาตรฐานสากลและขยายตลาดกลางให เป นไปตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียและแปรรูปสินคาเกษตร
สามารถแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน
ของจังหวัดนครราชสีมา 

-การพัฒนาตามแผนดานนี้  ดํา 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 ไมสามรถดําเนินการแลว
เสร็จถือวาบรรลุตามวัตถุประสงคทุกโครงการ/กิจกรรม 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ตามหวงเวลาและนโยบายขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย เนื่องปญหาการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโลนา (โควิด-19) การประเมิน ภาพรวม
ความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง  
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ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา 
  -เพื่อพัฒนาดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไมมีปญหา 
รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหอุดมสมบูรณโดย
สอดคลองทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนในอนาคต 
และประชาชนรักและหวงแหนโดยมีสวนรวม 

  -การพัฒนาตามแผนในดานนี้ ที่ดําเนินการแลวเสร็จถือ

วาบรรลุตามวัตถุประสงคทุกโครงการ/กิจกรรม หรือ

ภารกิจอื่นๆ และนโยบายของจังหวัดและระดับประเทศ 

ประชาชนใหความรวมมือในการปองกันและแกปญหาขยะ 

และรวมรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยกิจกรรมจิตอาสา 

การประเมิน ภาพรวมความพึงพอใจในระดับ ดี 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี 
เปาหมาย สรุปผลการพัฒนา 

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

  -การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีนําไปสูการดําเนินการ

ตามโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยไดรับความรวมมือ

จากประชาชนเปนอยางดีไมมีเรื่องรองเรียนจากประชาชนหรือ

ผูมีสวนไดสวนเสีย  และไมมีขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบ

ในทุกระดับ  ภาพรวมความพึงพอใจในระดับ ดีมาก 

การประเมินผลแผนพฒันาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่อยูในแผนพัฒนาคิดเปนรอยละและงบประมาณตาม
แผนงาน รายละเอียดตามตาราง 
 สวนที่ ๑  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖3 

 
 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ทีบ่รรจุในแผนการ

ดําเนินงาน 

จํานวนกจิกรรม/
โครงการ 

ที่มกีารเพิ่มเติม 

จํานวนกจิกรรม/
โครงการ 
ทั้งหมด 

 

จํานวนกิจกรรม/
โครงการ 
ที่ยกเลิก/ 

ไมไดดําเนนิการ 

จํานวนกจิกรรม/
โครงการ 

ทีด่ําเนินการ 

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 

9 100 15 62.50 24 ๑๐๐ - - 24 100 

๒.ดานเศรษฐกิจ 5 100   5 ๑๐๐ - - 5 100 
๓.ดานคุณภาพชีวิต 27 100 4 12.90 31 ๑๐๐ 3 9.67 28 90.32 
๔.ดานสิ่งแวดลอม 8 100 - - 6 100 2 75 6 ๑๐๐ 
5.ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

48 100 - - 6 ๑๐๐ 42 87.50 6 ๑๐๐ 

รวม 97 100 29 29.89 72 ๑00 47 48.45 69 95.83 

สรุปผลการดําเนนิการกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.๒๕๖3 ดังน้ี 
-กิจกรรม/โครงการทั้งหมดในแผนการดําเนินงานป ๒๕๖3 จํานวน  72 กิจกรรม/โครงการ 
-กิจกรรม/โครงการที่ไดดําเนินการ จํานวน 69  กิจกรรม/โครงการ คิดเปน รอยละ 95.83 
(69 คูณ ๑๐๐ หาร 72 เทากับ 95.83)   
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สวนที่ ๒   ผลการดําเนินงานตามโครงการที่รับเงินอุดหนนุกาํหนดวัตถุประสงค ประจําป ๒๕๖3 

 
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

 

 

งบประมาณที่ไดรับ 

 

งบประมาณที่เบิกจาย 

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน    712,827.- 707,948.- 
โครงการอาหารกลางวัน    1,228,00.- 941,840.- 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ    6,136,800.- 5,913,400.- 
เบี้ยยังชีพคนพิการ    2,208,000.- 1,974,400.- 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    54,000.- 475,000.- 
เงินตอบแทนผูดูแลเดก็ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก    160,285.- 59,545.- 
คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    318,500.- 176,960.- 
สนับสนุนการบริหารสถานศกึษา ฯลฯ    517,450.- 341,290.- 
 

สวนที่ ๓   ผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ.๒๕๖3 (เฉพาะโครงการบริการสาธารณะ) 
 

ลําดับ
ที ่

 
ยุทศาสตร/โครงการ 

ผลการดําเนนิการ งบประมาณ 

ดํา
เน

นิก
าร

เส
ร็จ

แล
ว 

อย
ูใน

ระ
หว

าง
ดํา

เน
นิก

าร
 

 

งบประมาณที่
ไดตั้งไว 

 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

หมายเหต ุ

 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน      
๑ ตอเติมอาคารที่ทําการ อบต.หนองคาย   241,000.- 240,500.-  
๒ กอสรางระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล    24๙,160.- 248,000.-  

๓ กอสรางหองน้ํา อบต.หนอง
คาย 

  260,00๐.- 258,500.-  

๔ ครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณบานโคกเพ็ดถึงวัดปา
บานโคกเพ็ด 

  335,๗๐๐.- 312,600.-  

๕ กอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานตําแยถึง รร. วัดบาน
ตําแย 

  398,6๐๐.- 371,000.-  

๖ กอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานหนองกวาง 

  492,700.- 474,000.-  

๗ กอสรางถนน คสล.บริเวณ
บานโคกสวางถึงลําแอก 

  292,80๐.- 281,700.-  

๘ กอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานหนองแวงถึงบานหนอง

  428,600.- 417,600.-  



คาย 

๙ ปรับปรุงถนนดิน บริเวณ
บานทุงมน จากสี่แยกบาน
โนนกลางถึงคลอง
ชลประทาน  

  ๑๘4,480.- 184,000.-  

10 ขุดลอกสระวังนํ้าเย็น บานทุงมน ม.2   342,000.- 340,000.- จายจากเงิน
สะสม 
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ลําดับ
ที ่

 
ยุทศาสตร/โครงการ 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ดํา
เน

ินก
าร

เส
ร็จ

แล
ว 

อย
ูใน

ระ
หว

าง
ดํา

เน
ินก

าร
 

 

งบประมาณที่
ไดตั้งไว 

 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

หมายเหต ุ

 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน      
1๑ กอสรางถนน คสล. บานโคกสะอาด ม.9    385,100.- 381,000.- จายจากเงินสะสม 

1๒ กอสรางถนน ค.ส.ล.บานหนองคาย ม.10   208,100.- 206,500.- จายจากเงินสะสม 

1๓ กอสรางถนน ค.ส.ล. บานหนองกวาง ม.11   491,100.- 488,000.- จายจากเงินสะสม 

1๔ ปรับปรงุถนนดินบานดอนหวาย  
ม.14 จากดอนยูง-ดอนเต็ง 

  135,200.- 135,200.- ตั้งจายเปนรายการใหม 

1๕ ขยายเขตไฟฟาบานทุงมน ม.2   342,000.- 340,000.- ตั้งจายเปนรายการใหม 

16 ขยายเขตไฟฟาบานหนองแวง ม.๔   24,681.- 24,681.- ตั้งจายเปนรายการใหม 

17 ขยายเขตไฟฟาบานดอนหวาย ม.๑๔   42,952.- 42,952.- ตั้งจายเปนรายการใหม 

18 สนับสนุนน้ํามันเช้ือเพลิงสูบน้ํา   378,293.- 378,293.- งบสํารองจาย(โอนเพิ่ม) 

19 เปดทางน้ําเขาหนองอีโซ พรอมซื้อทอ
ระบายน้ํา บ.สําโรง ม.1 

  8,600.- 8,600.- งบสํารองจาย 

20 จัดซื้อหินคลุกเพ่ือซอมแซมถนนสายบาน 

บานโคกสวาง ไปบานดอนหวาย 

  60,000.- 60,000.- งบสํารองจาย 

21 จัดซื้อวัสดุทําคูกันน้ําสระประปา ม.7   6,240.- 6,240.- งบสํารองจาย 

22 วางทอ คสล. บานหนองกวาง ม.11 
บริเวณศาลาประชาคม 

  35,600.- 35,000.- งบสํารองจาย 

23 จัดซื้อถังเก็บนํ้าประปาบานดอนหวาย 
บานดอนหวาย ม.14 

  11,000.- 11,000.- งบสํารองจาย 

24 จัดซื้อเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเครื่องยนตดีเซล 
จํานวน 1 เครื่อง 

  52,000.- 52,000.- ตั้งจายเปนรายการใหม 

 รวมโครงการที่ไดดําเนินการ 24 
โครงการ 

     

 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกจิ      

๑ จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑงาน
ของดีอําเภอประทาย 

  55,๐๐๐.- ๕๔,๑๐๐.-  

๒ น้ําคือชีวิต ศาสตร
พระราชาสูแปลงเกษตร

  20,๐๐๐.-  ไมไดดําเนินการ 



ผสมผสานประชารฐั 

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

๔ อบรมฝกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น   ๓๐,๐๐๐.- ๒9,865.-  

๕ สงเสรมิการไถกลบตอซัง
ขาว 

  ๕,๐๐๐.- 4,900.-  

๖ สงเสริมสนบัสนุนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล 

  ๒๐,๐๐๐.-  ไมไดดําเนินการ 

๗ ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ   ๑๐,๐๐๐.- 8,620.-  

 รวมโครงการที่ไดดําเนินการ 5 
โครงการ 

     

      -9- 
 

 

ลําดับ
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งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

หมายเหต ุ

 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต      

๑ จัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดและเพ่ือ
ความปรองดองสมานฉันท ประจําป พ.ศ. 2563 

  40,๐๐๐.- 38,๙8๐.-  

๒ จัดงานอนุรกัษและสืบสานงานประเพณีแห
เทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖3 

  ๒๐,๐๐๐.- 20,000.-  

๓ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ   ๒0,๐๐๐.- ๑๕,๙๐๐.-  

4 การจัดงานวันแมแหงชาติ   4,000.- 3,525.-  

5 โครงการทํานาขาวเพ่ืออาหารกลางวันของ 
รร.วัดบานตําแย 

  ๑7,๙0๐.- ๑7,365.-  

6 อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของ 
รร.ไตรราษฎรสามัคคี 

  5,00๐.- 5,00๐.-  

7 อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของ 
รร.บานทุงมนวิทยาคาร 

  10,000.- 10,000.-  

8 อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของ 
รร.วัดบานโคกเพ็ดหนองไมตายพิทยา 

  5,000.- 5,000.-  

9 อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของ 
รร.วัดบานตําแย 

  15,000.- 15,000.-  

10 อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน (สพฐ.) 

  1,228,00.- 941,840.-  

11 คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

  27,950.- 17,630.-  

12 คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา(คา-เครื่องแบบนักเรียน) 

  19,500.- 8,200.-  

13 คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน) 

  110,500.- 107,100.-  



14 คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา(คาหนังสือเรียน) 

  13,000.- 8,200.-  

15 คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวนั) 

  318,500.- 176,960.-  

16 คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา(คาอุปกรณการเรียน) 

  13,000.- 8,200.-  

17 คาใชจายโครงการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  10,000.- 10,000.-  

18 คาใชจายในการประชุมปฐมนเิทศน
ผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  5,000.- 5,000.-  
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 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต      

19 แกไขปญหาอาชญากรรม โรคเอดส การ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 

  10,000.-  ไมได
ดําเนินการ 

20 โรงเรียนผูสูงอายุ   30,000.-  ไมได
ดําเนินการ 

21 พัฒนาสตรีและครอบครวั/ลดความรุนแรง
ในครอบครัวและปองกันการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร 

  20,000.-  ไมได
ดําเนินการ 

22 ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม สงกรานต 

  25,000.- 10,510.-  

23 ฝกอบรมปองกันภัยเบื้องตน   10,๐๐๐.- 8,000.-  

24 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   2๐,๐๐๐.- 1,0510.- ไมได
ดําเนินการ 

25 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   6,136,800.- 5,913,400.-  

26 เบี้ยยังชีพคนพิการ   2,208,000.- 1,974,400.-  
27 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   ๒๐,๐๐๐.-   

28 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจํา อปท. 

  1๕0,๐๐๐.- 48,775.- ตั้งจายเปน
รายการ
ใหม 

29 ฝกอบรมการทําหนากากอนามยัในโครงการพลัง
คนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา  
(COVID - ๑๙) 

  19,449.- 19,449.- เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

30 จัดซื้อเคร่ืองเทอรโมสแกนเพื่อคัดกรองโรคการ
แพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 

  58,800.- 58,800.- จายจากเงิน
สะสม 

31 จัดซื้อเคร่ืองเทอรโมสแกนเพื่อคัดกรองโรคการ
แพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 

  58,800.- 58,800.- จายจากเงิน
สะสม 



32 อุดหนุนอําเภอประทายตามโครงการศูนย
ชวยเหลือประชาชน 

  20,000.- 20,000.-  

       

       

       

       

       

 รวมโครงการที่ไดดําเนินการ 28 โครงการ      
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๑ คัดแยกขยะในครัวเรือน   ๒๐,๐๐๐.- ๑9,430.-  

๒ สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระ
ปณิธานฯ 

  26,00๐.- 22,030.-  

๓ อุดหนุนขับเคลื่อนสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยฯ 

  7,๕7๐.- 7,57๐.-  

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

5 ธนาคารนํ้าใตดิน   30,0000.- 15,280.-  

6 ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ   10,000.- 8,620.-  
7 พัฒนาภูมิทัศนขางถนน   10,000.- 2,690.-  

8 อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิ

  20,000.- 4,640.-  

9 อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก   10,000.- 8,150.-  
10 จัดซื้อถังขยะพิษ/อันตราย   10,000.- 9,950.-  

11 จัดเก็บขยะพิษ/อันตราย      

12 ปลอยปลา ปลูกตนไมเศรษฐกิจ     รวมกับกรมชลฯ 

 รวมโครงการที่ไดดําเนินการ 12 โครงการ      

 ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการ
บานเมืองที่ดี 

     

1 ปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖5) และแผนชุมชน 

  10,000.-  ดําเนินการโดย
ไมไดเบิกจาย 

2 เขาคายคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร   20,000.- ๑5,514.-  



สมาชิกสภาฯ และพนักงานสวนตําบล 
3 ปกปองสถาบันที่สําคัญของชาติและระบบ

ประชาธิปไตย 
  20,000.-  ไมไดดําเนินการ 

4  อบต.เคลื่อนท่ี   10,000.-  ไมไดดําเนินการ 

5 การเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอมสมาชิก
สภาทองถ่ิน 

  200,000.-  ไมไดดําเนินการ 

6 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ   100,000.- 100,000.-  

       

 รวมโครงการที่ไดดําเนินการ 3 โครงการ      

 
 

      -1๒- 
 

สรปุผลรายงานการติดตามและประเมินผลตามงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖3  
การรายงานผลการดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย  
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งไดจาํแนกการพัฒนาออกเปน ยุทธศาสตร/แผนงาน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอประทาย และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะกิจกรรม/โครงการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ  
จํานวนโครงการท่ี 

ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(ปงบฯ๒๕๖3) 

จํานวนโครงการที่ไดบรรจุ
ในขอบัญญัติ/แผนการ

ดําเนินงาน 
(ปงบฯ ๒๕๖3) 

จํานวน
โครงการที ่

ไดดําเนินการ 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน 26 24 24 
 ๒. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 6 5 5 

๓. ดานการพัฒนาดานคุณภาพชวีิต 31 31 28 
๔. ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 6 6 6 
5. ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 12 6 6 

รวม 81 72 69 

 
สรุป ๑. –กิจกรรม/โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. ๒๕๖3  จํานวน 81 กิจกรรม/โครงการ 

-กิจกรรม/โครงการที่ไดปรากฏในขอบัญญัติ/แผนการดําเนินงาน   จํานวน  72 กิจกรรม/โครงการ  
 -คิดเปน รอยละ 88.88 (72 คูณ 100 หาร 81) 
   

-อัตรารอยละของโครงการที่ไดดําเนินการจากกิจกรรม/โครงการ ที่มีในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย/แผนการ
ดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๖3 จํานวน 69 กิจกรรม/โครงการ  คิดเปน รอยละ 95.83  
(69 คูณ 100 หาร 72) 
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สรุปผลการติดตามและประเมินจากความเห็น ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
ดังนี ้

 

 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
-สามารถสนองความตองการและแกไขปญหาในการสัญจรไปมาไดดีข้ึนมากแตยังไมทั่วถึง ครอบคลุม แตสามารถ
ประสานของบประมาณจากสวนกลางไดมาก พัฒนาไดดีข้ึนมากกวาปที่ผานมา ระดับความพึงพอใจในระดับ ดีมาก  
-ควรประสานงบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากงบในขอบัญญัติไดใหมาก
ที่สุด 
 

 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
-ควรสงเสริมใหมีกลุมอาชีพเพิม่ขึ้น เชนกลุมทอผาไหม กลุมทอสื่อ กลุมจักสาน 
-ควรหาตลาดรองรับผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพเพื่อกระจายสินคา 
-ควรจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นใหมีคุณภาพ เชนบรรจุภัณฑ ใหนาซ้ือเปนที่สนใจ 
-สงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 
-ควรจัดงานผูสูงอายุหรือกิจกรรมโรงเรียนผูสงูอายใุนชวงที่อากาศไมรอนเชนเดอืน มกราคม-กุมภาพันธ 
-เนนการนําตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนปรับใชในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
-จัดรณรงคการปองกันและแกไขโรคไขเลือดออกใหเปนประจําโดยการประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวและผูนาํ 
-ควรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมปองกันยาเสพติด เพื่อแกไขปญหาการทะเลาะวิวาท 
 

 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
-ใหประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหกับประชาชนในการใชประโยชนจากการกอสรางบอบัดสิ่งปฏิกูลใหถูกตองถึง
วัตถุประสงคการใชประโยชน ไมใชเพื่อกําจัดขยะ  
-สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาขยะตามหลัก 3 Rs อยางจริงจังและตอเนื่อง 
-เพิ่มกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนขางถนนและกิจกรรมอื่นๆดวยกิจกรรมจิตอาสาใหมากขึ้น  
 

 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
-สามรถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑชี้วัดจากการประเมินมาตรฐานของคณะกรรมการระดับจังหวัด 
และไมมีขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบ ภาพรวมทุดานการประเมิน ในระดับ ดีมาก 



-ควรประชาสัมพันธผลงานการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนา และขอมูลขาวสารตางๆของ อบต. เปนประจํา ทุกชองทาง
การสื่อสาร 
   
   (ลงชื่อ)    ผูจัดทํารายงาน 
          (นายรณกฤต     ธนออมนอก) 
  เลขานุการกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 

   (ลงชื่อ)    ผูตรวจ/รบัรอง 
           (นายปฐมทัศน  คําสิงหนอก)                            
  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองคาย 

 
 
 
 
 
 

      
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม/ประเมินความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 
โครงการ....................................................................................... 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ..............................................................................................  
ซึ่งแบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรบัประโยชนจากโครงการนี้ 
 ตอนที่ ๓ ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ 
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน (  ) ที่ตรงกับขอมูลจริงของทาน 
๑. เพศ   (  ) ชาย  (  ) หญิง 
๒. อายุ  (  ) ตาํกวา ๓๐ ป  (  ) ๓๑ ป – ๕๐ ป  (  ) ๕๑ ปขึ้นไป   
๓. ระดับการศึกษาของทาน (  ) ต่าํกวามัธยมศึกษา (  ) มัธยมศึกษา – อนุปริญญา  (  ) ปริญญาตรีขึ้นไป 
๔. อาชีพ   (   ) เกษตรกรรม (   ) ขาราชการ (  ) คาขาย (  ) อื่น............................................................ 
๕. ที่อยู หมูท่ี ............ บาน........................................ 
ตอนที่ 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      

ตอนที่ ๓  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม        
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

             

             ประกาศองคการบริหารสวนตาํบลหนองคาย 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจําป พ.ศ.๒๕๖3 
                 --------------------------------------- 
 
 ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาํบลองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย      

ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖3   
(๑ ต.ค. ๒๕๖2 - ๓๐ ก.ย.๒๕๖3) เรียบรอยแลว โดยไดรายงานตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย ทราบแลว เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖3 วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖3  และสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย เม่ือคราวประชุมสภา สมยัสามญั  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 
๒๕๖3 

 
 อาศยัอํานาจตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ แกเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๙ (๓) องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย            
จึงประกาศผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) งบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.๒๕๖3 (๑ ต.ค. ๒๕๖2-๓๐ ก.ย. ๒๕๖3) รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบทายประกาศนี้ 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน   

 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 4 เดอืน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
    (ลงชื่อ)          
        (นายอาจ  จิตจัง) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


