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บทน ำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59  หมวดที่ ๖ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคม
ของทุกปี 
  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ได้
ด าเนินการอยู่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธการท างาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล้าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
  ในส่วนของการ “ การประเมินผล” เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกันกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้รับจากการประเมินจะได้ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงจ าเป็นที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 
  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปใช้
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือว่าเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่ าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
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ส่วนที่  ๒ 
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) และการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดท าเป็นรายงานการติดตามและ
ประเมินผล ภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
 ในส่วนนี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564    
ครั้งที่ 1  ช่วงเดือนเมษายน  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ได้
ก าหนดไว้และน ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการต่อไป 
 
๑. นโยบำยของคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 
 ๑.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  (๑) การก่อสร้างถนน คสล.ปรับปรุงซ่อมแซม และบ ารุงรักษาถนน สะพาน และรางระบายน้ า 
  (๒) การขยายเขตไฟฟ้า และบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่างตามสภาพพ้ืนที่ ให้ครอบคลุม 
  (๓) การพัฒนาแหล่งน้ าและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
 ๑.๒. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  (๑) การดูแลรักษาที่สาธารณะของหมู่บ้านและทรัพย์สินที่เป็นของราชการ 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  (๓) สนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึกรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๑.๓ ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร 
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (๓) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
  (๔) ส่งเสริมสภาวัฒนธรรมในการจัดงานประเพณีต่างๆ  
  (๕) ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป 
  (๖) ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งจัดให้มีลานกีฬาในหมู่บ้าน 
  (๗) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพ่ือพัฒนาการกีฬา
และคัดเลือกตัวแทนร่วมแข่งขันในระดับอ าเภอ และจังหวัด 
 ๑.๔ ด้ำนส่งเสริมผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 
  (๑) ส่งเสริมจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
  (๒) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  (๓) ส่งเสริมการออกก าลังกายแก่ประชาชน 
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๑.๕ ด้ำนกำรบริหำร และกำรพัฒนำบุคลำกร 
  (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดหลักความโปร่งใส 
  (๒) ส่งเสริมบุคลากรท้องถิ่นได้ศึกษาต่อ 
  (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  (๔) สร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะทุ่มเท เสียสละ 
มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ 
  (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
สร้างความรักสามัคคีในชุมชน 
 ๑.๖ ด้ำนเศรษฐกิจ 
  (๑) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข็มแข็งและท่ัวถึง 
  (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.ยุทธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน   
          “ หนองแปนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าการศึกษา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจยั่งยืน ” 
          2.2 ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 

          2.3 เป้ำประสงค์ 
๑.  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน  อุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง 
๒.  มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
๔.  มุ่งพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ 
๕.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
๖.  บริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 
          2.4 ตัวช้ีวัด 

1.  กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจ
รับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.  กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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          2.5 ค่ำเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ ำน โครงสร้ำง
พื้นฐำน และสำธำรณูปโภค 
 

 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ
ในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม 
ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  
อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร 
กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ
กำรเกษตร 

การส่งเสริมการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน  การ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  เช่น  จัดอบรมอาชีพระยะสั้น 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  จัดสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
และส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเมืองน่ำอยู่ ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ  ควบคุมป้องกันโรค
ระบาดในพ้ืนที่  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  
ปลูกป่าชุมชน   

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและ
กำรบริกำร 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  เกิด
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในชุมชน 

 
          2.6 กลยุทธ์ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และสำธำรณูปโภค  
 1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า  

1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาย อ่างเก็บน้ า ทางส่งน้ า คลองส่งน้ า   
1.3  ก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนา ระบบประปา ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
1.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาประชาคม ศาลาอเนกประสงค์ เมรุเผาศพ ศาลาพักญาติ 

อาคารส านักงาน ห้องประชุมสภา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารบ้านพักพนักงานส่วนต าบล 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรเกษตร 
 2.1 การส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน   

2.2 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 
 3.1  การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา   

3.2  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   
3.3  การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติด

เชื้อเอดส์ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม   
3.4  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กรชุมชน   
3.5  การส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเมืองน่ำอยู่ 
 4.1  พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน   

4.2  ป้องกันและการควบคุมโรค   
4.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
4.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
4.5  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร 
 6.1  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน    

6.2  การพัฒนาองค์กรและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ   
6.3  การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น 

 
          2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 6  ยุทธศาสตร์ และ 20 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และสำธำรณูปโภค  
 1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า  

1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาย อ่างเก็บน้ า ทางส่งน้ า คลองส่งน้ า   
1.3  ก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนา ระบบประปา ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ   
1.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาประชาคม ศาลาอเนกประสงค์  เมรุเผาศพ ศาลาพักญาติ 

อาคารส านักงาน ห้องประชุมสภา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารบ้านพักพนักงานส่วนต าบล 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรเกษตร 
 2.1 การส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน   

2.2 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 
 3.1  การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา   

3.2  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   
3.3  การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติด

เชื้อเอดส์ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม   
3.4  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กรชุมชน   
3.5  การส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเมืองน่ำอยู่ 
 4.1  พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน   

4.2  ป้องกันและการควบคุมโรค   
4.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
4.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
4.5  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร 
 6.1  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน    

6.2  การพัฒนาองค์กรและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ   
6.3  การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น 
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แบบที่ ๑ แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นการประเมินตอนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายการทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น √  
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ ๒ กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น √  
๗. มีการรวบรวมข้อมูลปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมิน 
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

√  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

๑๒. มีการก าหนดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  
  
ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 มีการด าเนินการครบทั้ง ๑๙ ข้อ 
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แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)  (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) 

ส่วนที่ ๒ ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

 

 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
และสาธารณูปโภค 

88 25,190,700 99 38,025,000 97 31,284,000 98 26,793,000 55 15,236,000 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

23 1,740,000 23 1,740,000. 23 2,640,000 23 1,740,000 23 1,740,000 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

45 21,533,000 50 21,697,640 52 26,688,000 52 27,153,000 52 27,888,000 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาเมืองน่า
อยู ่

41 6,121,190. 41 6,121,190 53 6,391,190 53 6,391,190 53 6,391,190 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 1,430,000 6 1,430,000 6 1,430,000 6 1,430,000 6 1,430,000 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ 

10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 10 1,100,000 

รวม 213 57,114,890 229 70,113,830 241 69,533,190 242 64,607,190 199 53,785,190 
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-9- 
 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 จากการข้อสังเกตพบว่าในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) มีการด าเนินการครบทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน จะให้ความส าคัญในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค  เป็นอันที่ ๑ 
 
๔. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี 2564 (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำรที่
ได้รับกำรอนุมัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 168 20 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 19 5 

การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 45 26 

การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ 37 11 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 2 

การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 20 12 

รวม 295 76 

 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

สรุป จ านวนโครงการที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2564  จ านวน    295  โครงการ 
  โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   76   โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ 76 x ๑๐๐     =    25.76  % 
                        295 
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ติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมข้อบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำย   
ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ครั้งที ่1  (เมษำยน  2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ประจ าปีงบประมาณ  2564 ครั้งท่ี 1 

 

 
 
 
 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 

ล ำดับ โครงกำร  
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณ

จ่ำยจริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำรเสร็จ

ส้ิน 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด 
ฝึกอบรมและการศึกษาดู 
งานภายในประเทศและต่าง 
ประเทศ 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ตลอดจนความรู้ 
ความสามารถ ของคณะ
ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

100,000 25,700  - - ๑ ครั้ง/ป ี

2 โครงการอบต. เคลื่อนที่บริการรับ
ช าระภาษี  

เพ่ือรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนและอ านวยความ
สะดวกในบริการประชาชน  

20,000  - -  ๑ ครั้ง/ป ี 

3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง  

20,000  - -  ตลอดปี  

4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติต่าง ๆ 

เพ่ือช่วยประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติได้ท่วงที  

50,000  - -  หมู่ที่ ๑-๑๑ 

5 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสา เพ่ือเตรียมฝึกซ้อมแผน 40,000  - -  ได้ฝึกซ้อมแผน
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ธารณภัยต่าง ๆ ป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ป้องกันสาธารณภัย
ต่าง ๆ 

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาทักษะ จิตอาสา
ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมขึ้น  

124,600 116,625 - -  จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
การแสดงออกของเด็ก 
เยาวชน  

20,000  - -  เด็กในต าบลหนอง
แปน 

8 โครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือชี้แจง และสร้างความ
เข้าใจระเบียบต่างๆของ
ศูนย์เด็กฯ 

10,000 10,000 - -  ผู้ปกครอง/ 
กรรมการ/ และ
เด็กปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
ศูนย์ฯ 

9 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 

เพ่ือจัดซื้อค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลัยในงานรัฐพิธีต่างๆ 

5,000 3,000  - - ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
 

10 โครงการก้าวแรกแห่งความส าเร็จ เพ่ือนิเทศให้ความรู้แก่
นักเรียนและผู้ปกครองใน
การอบรมเลี้ยงดู เพื่อส่งต่อ
การศึกษาระดับสูงขึ้น 

20,000  - -  เด็กนักเรียนที่จบ
การศึกษาและ
ผู้ปกครองได้รับการ
กระตุ้น มีก าลังใจ
ในความส าเร็จก้าว
แรก 
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11 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่
ผู้ดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการศูนย์ฯ  

20,000 20,000 - -  คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ,ครูผู้ดูแลเด็ก  

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันให้
เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการและ
ขาดแคลนอาหารกลางวัน 
 

906,500 434,000 -  - ศพด.จ านวน 3 
ศูนย ์

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน
การบริหารสถาน ศึกษา(ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน) 

เพ่ือให้ศูนย์เด็กฯ มีวัสดุสื่อ
การเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน 

39,130  - -  ศพด.จ านวน 3 
ศูนย ์

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน
การบริหารสถาน ศึกษา(ค่า
เครื่องแบบนัก เรียน 

เพ่ือให้ศูนย์เด็กฯ มีวัสดุสื่อ
การเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน  

27,300  - -  ศพด.จ านวน 3 
ศูนย ์

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน
การบริหารสถาน ศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน) 

เพ่ือให้ศูนย์เด็กฯ มีวัสดุสื่อ
การเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน  

18,200  - -  ศพด.จ านวน 3 
ศูนย ์

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน
การบริหารสถาน ศึกษา(ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

เพ่ือให้ศูนย์เด็กฯ มีวัสดุสื่อ
การเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน  

18,200 479,000 - -  ศพด.จ านวน 3 
ศูนย ์

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ใน เพ่ือให้ศูนย์เด็กฯ มีวัสดุสื่อ 297,500 260,000 - -  ศพด.จ านวน 3 
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การบริหารสถาน ศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการ สอน)  

การเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน  

ศูนย ์

18 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก
นักเรียนในวัยเรียน  

2,012,010 688,752.12 -  - ศพด.จ านวน 3 
ศูนย ์

19 โครงการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน  สัตว์
ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์  อัครราชกุมารี 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน  
สัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากพิษสุนัขบ้า 

50,000 
 

 - -  ได้ป้องกันโรค
ระบาดในชุมชน
ได้รับการป้องกัน
และควบคุม 

20 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้เลือดออก 

เพ่ือจัดซื้อน้ ายาเคมีภัณฑ์
พ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย
และทรายอะเบท ป้องกัน
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

80,000  - -  โรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนได้รับการ
ป้องกันและควบคุม 

21 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อในชุมชน 

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ และไม่ติดต่อใน
ชุมชน 

20,000  - -  ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ และไม่
ติดต่อในชุมชน 

22 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือให้ความรู้ในการบริหาร
ขยะในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

20,000 - - -  มีการจัดตั้งธนาคาร
ขยะภายในต าบล
อย่างเป็นระบบ 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ 20,000  - -  คณะกรรมการ
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ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านหนองแปน  หมู่
ที่ 1 

หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่บ้านได้ด าเนิน
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านทุ่ง  หมู่ที่ 2 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

20,000  - -  คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ด าเนิน
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านค าเจริญ  หมู่ที่ 
3 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000  - -  คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ด าเนิน
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านดงสง่า  หมู่ที่  
4 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000  - -  คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ด าเนิน
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านนาสีนวลใน  หมู่
ที่ 5 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000  - -  คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ด าเนิน
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม

20,000  - -  คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ด าเนิน
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สาธารณสุข  บ้านนาสีนวลนอก  
หมู่ที่ 6 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ตามโครงการ
พระราชด าริ 

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านดงพัฒนา  หมู่ที่ 
7 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000  - -  คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ด าเนิน
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านทรายทอง  หมู่
ที่ 8 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000  - -  คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ด าเนิน
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านนาสีนวลน้อย  
หมู่ที่ 9 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000  - -  คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ด าเนิน
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

32 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านหนองแปน  หมู่
ที่ 10 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000  - -  คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ด าเนิน
ตามโครงการ
พระราชด าริ 

33 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านนาสีนวลใต้  หมู่

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน

20,000  - -  คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ด าเนิน
ตามโครงการ
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ที่ 11 สาธารณสุข พระราชด าริ 

34 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุในชุมชนให้มี
กิจกรรมท าร่วมกัน 

15,000 500 -  - มีการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
และมีการ
ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

35 โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
ระยะสั้น 

เพ่ือฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

20,000  - -  ประชาชนมี
ศักยภาพมากขึ้น 

36 โครงการรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยหมักแทน
ปุ๋ยเคมี 

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและรักษาคุณภาพ
หน้าดิน 

15,000 14,620 - -  ประชาชนรู้จักใช้
ปุ๋ยหมักใช้ใน
การเกษตร 

37 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีในต าบล 

เพ่ือพัฒนากลุ่มสตรีในต าบล
หนองแปน 
 

20,000  - -  กลุ่มสตรีมีศักยภาพ  
มากขึ้น 

38 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการ 
เพาะเห็ดไว้บริโภค 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมและรายได้เสริม  

10,000  - -  จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

39 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน 

20,000  - -  ได้ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน 

40 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนเยาวชนและ
ผู้น าชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เด็ก และเยาวชน  

10,000  - -  เด็ก เยาวชน หมู่ที่ 
๑-๑๑  

41 โครงการปลูกจิตส านึกของ
ประชาชนในการเทิดทูนสถาบัน
และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ 

เพ่ือปลูกจิตส านึกประชาชน
ในการเทิดทูนและ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

30,000  - -  "ประชาชน หมู่ที่ 
๑-๑๑ " 

42 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม 
ลูกได้ระลึกถึงพระคุณของ
แม่ และเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  

10,000 10,000 - -  จ านวน 3 ศูนย์  

43 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน 

10,000  - -  ประชาชนในต าบล
หนองแปน 

44 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน 

10,000  - -  ประชาชนในต าบล
หนองแปน 
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45 โครงการจัดกิจกรรมทอด เทียน
พรรษาและวันส าคัญ ทาง
พระพุทธศาสนา 

เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรฒทาง
พระพุทธศาสนา 

10,000  - -  ประชาชนในต าบล
หนองแปน 

46 โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือแสดงความกตัญญูและ
รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ  

50,000  - -  ผู้สูงอายุในต าบล
หนองแปน 

47 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ  

11,409,600 5,365,600 -  - ผู้สูงอายุในต าบล
หนองแปน 

48 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพ่ือให้ผู้พิการได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  

4,032,000 2,182,600 -  - ผู้พิการ ในต าบล
หนองแปน 

4๙ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้
ติดเชื้อเอดส์  

เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  

180,000 91,000 -  - ผู้ติดเชื้อเอดส์ ใน
ต าบลหนองแปน 

๕๐ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.หนองแปน 

เพ่ือเป็นกองทุนที่ใช้ในการ
ด าเนินการด้านสร้างเสริม
สุขภาพ  

155,900 155,900  - - ๑ ครั้ง/ป ี

๕๑ โครงการสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท) 

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการท้องถิ่น  

222,670 445,334 
โอนเพิ่ม 

222,670 

 - - ๑ ครั้ง/ป ี

5๒ เงินสมทบกองทุนทดแทน เพ่ือสมทบกองทุนทดแทน  7,000 5,317  - - 1 ครั้ง/ป ี

5๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือ
การเกษตรบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 
เส้นไปนา นายทองใบ พินิจมนตร 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

100,000  - -  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 
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52 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือ
การเกษตรบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 
เส้นไปนา นายอนงค์ พิมพิลา 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

200,000  - -  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า
บ้านนาสีนวล หมู่ที ่11 เส้นไป
หนองแสง 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

100,000  - -  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

54 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ าสู่
แหล่งการเกษตร บ้านทรายทอง 
หมู่ที่ 8 เส้น นานางบุญทัน ค า
พรมมา 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

150,000  - -  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

55 ครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ าสู่
แหล่งการเกษตร บ้านทรายทอง 
หมู่ที่ 8 เส้น นานายจ าลอง แสน
รัตน์ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

150,000  - -  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

56 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ าสู่
แหล่งการเกษตร บ้านหนองแปน 
หมู่ที่ 10 เส้นหน้าบ้านพ่อกั้ง- 
โนน เดื่อ 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

150,000  - -  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

57 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง
บ้านหนองแปน หมู่ที่ 10 เส้นหมู่ 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

150,000  - -  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 
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10-ไปบ้านค า เจริญ (ระหว่าง
ที่ดินนายนิ วัฒน์ พลรักษาถึงสี่
แยกนา นายพาง ไสวงาม) 

58 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่ แหล่ง
การเกษตร บ้านนาสี นวลใต้ หมู่ที่ 
11 เส้นหนอง น้ าเค็ม/เส้นนานาย
น้อย เส็ง นา ถึง เมรุเผาศพวัดป่า
ดง บักสุ 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

250,000  - -  ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

59 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแปน 

เพ่ือให้มีสถานที่จอดรถของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแปน 

400,000 399,000 -  - โรงจอดรถ 

60 โครงการก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์องค์การ บริหาร
ส่วนต าบลหนองแปน 

เพ่ือให้มีสถานที่ส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

1,483,000  - -  อาคาร
อเนกประสงค์ 

61 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า 
องค์การบริหารส่วนต าบล หนอง
แปน 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กในชุมชน
มีสถานที่ฝึกว่ายน้ าป้องกัน
การจมน้ าตายของเด็กใน
ชุมชน 

500,000  - -  สระว่ายน้ าที่
ก่อสร้าง 
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62 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดง สง่า หมู่ที่ 4 
เส้นหน้าบ้าน นายไพบูลย์ แหวน
นิน 

เพ่ือให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดข้ึนบนท้องถนน 

274,000  - -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายิ่งขึ้น 

63 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านค าเจริญ หมู่ที่ 3 
เส้นห้วยผา ลาด 2 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่สะดวก 

274,000 274,000 -  - ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

64 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน เวิร์
สบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 บริเวณ
ช่วงบนทิศใต้ที่นา ของนายชาติ
ชาย แพงพา ด้านล่างทิศเหนือนา
นายชัย พร ตาบุดดา 

เพ่ือให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดข้ึนบนท้องถนน 

654,000  - -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายิ่งขึ้น 

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 เส้น หน้า
บ้านนางวิลัย การยบุตร 

เพ่ือให้มีการระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

354,000 354,000 -  - รางระบายน้ า 

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 9 
เส้นหน้าบ้านนาย นพณัฐ ปวงสุข-
บ้านนายสุ ทิน อุ่นส าโรง 

เพ่ือให้มีการระบายน้ าและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง 

300,000 300,000 -  - รางระบายน้ า 
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67 โครงการเสริมผิวถนนลาด ยาง
แอสฟัคติกส์บ้านทุ่ง หมู่ ที่ 2 เส้น
กลางหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้สะดวกและ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดข้ึนบนท้องถนน 

400,000  - -  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมายิ่งขึ้น 

68 โครงการต่อเติมรั้วศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของ
เด็กและทรัพย์สินของทาง
ราชการ  

90,000  - -  จ านวนรั้วที่ต่อเติม 

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านหนอง
แปน หมู่ที่ 1 เส้น หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน 

เพ่ือให้มีการระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

207,000 207,000 -  - รางระบายน้ า 

70 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้อง ถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้และ สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนต าบลหนองแปน 

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

10,000 8,930  - - ๑ ครั้ง/ป ี

71 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้า ร่วม
การแข่งขันหรือเป็นเจ้า ภาพกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์แลก 
เปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่าง อปท.ใกล้เคียง 

10,000  - -  จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

72 ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่ง ขัน
กีฬาสีระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต .หนองแปน 

สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.  

10,000  - -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓ ศูนย์  
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73 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน และ
ประชาชนต้านยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชนออกก าลังกายโดย
การเล่นกีฬา  

30,000  - -  จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

74 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง เสรมิให้
ประชาชนมีส่วน ร่วมตามระบอบ 
ประชาธิปไตย การจัดการ 
เลือกตั้ง 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย การจัดการ
เลือกตั้ง 

200,000 - - -  ประชาชนมีส่วน
ร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
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ส่วนที่ ๓  ผลกำรด ำเนินงำน 
  จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน                       
ในภาพรวมทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน จ านวน 120 ชุด ปรากฏผลดังนี้ 

๑. เพศ   

เพศ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 53 44.2 
หญิง 67 55.8 

รวม 120 100 
๒. อำย ุ 

อำยุ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 9 7.5 
๒๐-40 ปี 36 30.0 
๔๑-60 ป ี 54 45.0 
มากกว่า ๖๐ ปี 21 17.5 

รวม 120 100 
๓. กำรศึกษำ  

กำรศึกษำ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษา 64 53.3 
มัธยมศึกษาตอนต้น/
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

47 39.2 

อนุปริญญา/ปวส. 6 5.0 
ปริญญาตรี 3 2.5 
สูงกว่าปริญญาตรี   - - 

รวม 120 100 
๔. อำชีพ  

อำชีพ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เกษตรกรรม 86 71.7 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 0.8 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง 17 14.2 
นักเรียน/นักศึกษา 12 10.0 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 4 3.3 

รวม 120 100 
 

 จำกตำรำง 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.8 ซ่ึงมีอายุระหว่าง 41-60 
ปี ร้อยละ 45.0  ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 53.3 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ 71.7 

๕. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน ในภำพรวม 

ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อย
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ที่สุด 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ 
โครงการ/กิจกรรม 

17.5 40.0 40.0 2.5 - 

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

9.2 42.5 41.7 6.7 - 

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน 
โครงการ/กิจกรรม 

13.3 36.7 42.5 7.5 - 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

10.8 35.8 40.8 12.5 - 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

9.2 33.3 39.2 17.5 0.8 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 12.5 40.0 41.7 5.0 0.8 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาในท้องถิ่น 

16.7 35.0 38.3 9.2 0.8 

๘) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

15.0 35.0 38.8 10.8 0.8 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

17.5 37.5 37.5 6.7 0.8 

ภำพรวม 13.52 37.31 40.06 8.71 0.44 
 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ในภาพรวมซึ่งจากการใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องจ านวน 120 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชน               
ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้ 

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   13.52        
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  37.31 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   40.06 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    8.71 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.44 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 
 
 

 
 
๖. ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
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๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

18.3 41.7 35.0 3.3 1.7 

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

16.7 40.0 37.5 5.0 0.8 

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

15.0 34.2 44.2 5.0 1.7 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

13.3 34.2 42.5 8.3 1.7 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

10.8 32.5 41.7 13.3 1.7 

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

16.7 32.5 45.8 4.2 0.8 

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

14.2 24.2 54.2 5.8 1.7 

ภำพรวม 15.0 34.19 42.99 6.41 1.44 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค เช่น เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ทางเท้า ทาง
ระบายน้ า  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาย อ่างเก็บน้ า ทางส่งน้ า คลองส่งน้ า  ก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนา ระบบ
ประปา ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ศ าลาประชาคม ศาลา
อเนกประสงค์ เมรุเผาศพ ศาลาพักญาติ อาคารส านักงาน ห้องประชุมสภา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พบว่าร้อยละของ
ประชาชน  ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้ 

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   15.0  
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  34.19 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   42.99 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    6.41 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.44 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 
 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรพัฒนำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเกษตร 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

15.0 39.2 39.2 5.8 0.8 

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

20.0 32.5 36.7 10.0 0.8 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ประจ าปีงบประมาณ  2564 ครั้งท่ี 1 

 

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

15.8 33.3 40.0 9.2 1.7 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

14.2 31.7 42.5 10.8 0.8 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

12.5 32.5 40.0 13.3 1.7 

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

17.5 29.2 39.2 11.7 2.5 

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

17.5 30.0 39.2 10.8 2.5 

ภำพรวม 16.07 32.63 39.54 10.23 1.54 
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
และการเกษตร เช่น การส่งเสริมการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน  การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  พบว่าร้อยละของ
ประชาชน  ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้ 

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   16.07 
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  32.63 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   39.54 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    10.23 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.54 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

20.0 35.8 38.3 5.0 0.8 

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

15.8 38.3 38.8 6.7 0.8 

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

15.0 36.7 39.2 7.5 1.7 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ประจ าปีงบประมาณ  2564 ครั้งท่ี 1 

 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม 

12.5 30.0 46.7 10.0 0.8 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

10.8 26.7 50.0 11.7 0.8 

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

16.7 32.5 42.5 8.3 -- 

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

17.5 25.0 44.2 13.3 - 

ภำพรวม 15.47 32.14 42.81 8.93 0.70 
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์   เช่น การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  การจัด
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กรชุมชน  
การส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่าร้อยละของประชาชน  
ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้ 

พอใจมากท่ีสุด   คิดเป็นร้อยละ   15.47  
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ    32.14 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   42.81 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    8.93 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.70 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำด้ำนเมืองน่ำอยู่ 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

22.5 27.5 40.0 9.2 0.8 

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

20.0 29.2 35.8 14.2 0.8 

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

17.5 32.5 38.3 9.2 2.5 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม 

15.8 29.2 35.8 15.8 3.3 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ประจ าปีงบประมาณ  2564 ครั้งท่ี 1 

 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

14.2 26.7 38.3 19.2 1.7 

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

15.8 25.8 40.8 16.7 0.8 

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

17.5 29.2 36.7 15.0 1.7 

ภำพรวม 17.61 28.59 37.96 14.19 1.66 
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
นาอยู่  เช่น การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน การควบคุมป้องกันโรค การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  พบว่าร้อยละของประชาชน  ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้ 

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   17.61 
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  28.59 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   37.96 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    14.19 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.66 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 

 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

15.0 37.5 35.0 11.7 0.8 

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

15.0 37.5 35.0 12.5 - 

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

15.0 39.2 36.7 8.3 0.8 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม 

14.2 27.5 42.5 15.8 - 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

10.8 33.3 38.3 16.7 0.8 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ประจ าปีงบประมาณ  2564 ครั้งท่ี 1 

 

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

15.8 35.0 35.8 11.7 1.7 

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

14.2 34.2 35.8 15.0 0.8 

ภำพรวม 14.29 34.89 37.01 13.10 0.70 
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบว่าร้อยละของ
ประชาชน  ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้ 

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   14.29 
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  34.89 
พอใจปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ    37.01 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    13.10 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.70 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที ่๖  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

0.8 17.5 38.3 31.7 0.8 

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

19.2 35.0 30.8 13.3 1.7 

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

16.7 27.5 43.3 11.7 0.8 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม 

14.2 24.2 45.8 15.0 0.8 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

12.5 23.3 45.8 17.50 0.8 

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

14.2 37.5 31.7 15.8 0.8 

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ 17.5 30.0 35.0 16.7 0.8 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ประจ าปีงบประมาณ  2564 ครั้งท่ี 1 

 

ต้องการของประชาชน 
ภำพรวม 13.59 27.86 38.67 17.39 0.93 

 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารและการบริการ  เช่นการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  การพัฒนาองค์กรและ
การบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ  การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และ
หน่วยงานอืน่  พบว่าร้อยละของประชาชน  ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้ 

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   13.59 
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  27.86 
พอใจปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ    38.67 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    17.39 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.93 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 

 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔ 
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

๔.๑ องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล 
การติดตามประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ที่  232/2561  ลงวันที่  3  พฤษภาคม 
2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  และค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ที่ 273/2561  เรื่องแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59   ประกอบไป
ด้วย 
  ๑. นายสมพิศ  สมใจ  ประธานสภา อบต.หนองแปน ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมพร  พัฒนา  สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
  ๓. นายถาวร  จันทร์อ่อน  สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
  ๔. นายเวียงชัย  ศิริโยธา  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  ๕. นายบุญหลี  พงศ์ศรี  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  ๖. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 

๗. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
๘. นายสุริยะ  แก้วเกิด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓  กรรมการ 

  ๙. นายบุญชู  ค าภูนิจ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐  กรรมการ 
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  ๑๐. นายหนูเลง  บุราณสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นายสมาน  พรเชียงบรร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒.  นักวิเคราะห์นโยบายแผน     กรรมการ/เลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔.๒ แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  คือ การประเมินว่ามีการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับต่อไป
ได้ การที่จะประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนา
ก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
  การติดตาม ( Monitoring ) 
  การติดตามนั้นจะท าให้เราได้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในยระยะใด
แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตามได้เช่น Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนการด าเนินงานประจ าปีก็จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการติดตามผลการด าเนินการ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
  การประเมินผล ( Evaluation ) 
  การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard criteria ) และ
ตัวชี้วัด                        ( Indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญดังนี้ 
  ๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า  
  เป็นการเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบค าถาม การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ เป็นไป
ตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ 
  ๑.๑ ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิตของโครงการว่าบรรลุ
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด เช่น ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณ
งานก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่ก าหนด 
  ๑.๒ จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมการต่างๆมากมายจึง
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้ง
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือ
ระยะของโครงการ 
  ๑.๓ ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันงบประมาณและ
แผนการใช้งบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลา 
  ๑.๔ ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลา
อีกเท่าใดจึงครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยสามารถใช้เกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลา และ
เพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
  ๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
  การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการคือ 
  ๒.๑ สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  ๒.๒ ประสิทธิภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ
ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้วยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
ในการด าเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมและการ
เพ่ิมเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาว 

๒.๓ ประสิทธิภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิเช่น จ านวน 
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี ในแต่ละช่วงไตรมาส 
  ๒.๔ การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินการโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคโดยคิดเป็นร้อยละ
ของค่าใช้  จ่ายรวม 
  ๓. เกณฑ์ประสิทธิผล 
  การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุ วัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยจาก
ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 
  ๓.๑ ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและส่งผลต่อ
ประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ
การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  ๓.๒ ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย เพียงใด 
ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากรความถี่ระดับและกิจกรรมซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจวางแผน
ติดตามผล 
  ๓.๓ ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับการบริการของภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ 
ระดับความพึงพอใจในมาตรฐานโครงการ 
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  ๓.๔ ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมท้ังระยะ
สั้นระยะยาว 
  ๔. เกณฑ์ความสอดคล้อง 
  การประเมินความสอดคล้อง โดยพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
หรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจน
จะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดคือ 
  ๔.๑ ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ รวมทั้งการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความจ าเป็นเร่งด่วน
และความรุ่นแรงของปัญหา 
  ๔.๒ มาตรการและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็น
มาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของ
การด าเนินโครงการและความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  ๔.๓ ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการด าเนินการโครงการและสนองตอบต่อความต้องการประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 
 
๔.๓ ห้วงเวลำในกำรด ำเนินในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลโครงการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแปน ได้ ตรวจติดตามโดยจะส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินการโครงการต่างๆ   
โดยให้ประชาชนกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ  และประเมินผลโครงการในภาพรวม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 

คะแนนควำมพึงพอใจของประชำชนในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
พอใจมากที่สุด 13.52 

พอใจมาก 37.31 
พอใจปานกลาง 40.06 

พอใจน้อย 8.71 
ไม่พอใจ 0.40 

 
หมำยเหตุ :   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ระดับความพึงพอใจมีทั้งหมด ๕ ระดับ  คือ  
๑. พอใจมากท่ีสุด   
๒. พอใจมาก  
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๓. พอใจปานกลาง   
๔. พอใจน้อย   
๕. ไม่พอใจ 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกแบบสอบถำม 
 

1. สิ่งท่ีประทับใจในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 
-  ในทุกๆ ด้านพอใจระดับปานกลาง 
-  อยากให้ฝ่ายบริหารท างานให้ซื่อตรง 
-  ถนนสู่การเกษตรและแสงสว่าง  ประทับใจเส้นทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้างวัด และโรงเรียน ม.1-10 
-  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
-  คณะครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้การดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี 
-  นายกและสมาชิกรวมถึงพนักงานทุกท่านให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุมาก โดยจัดให้มีการรดน้ าด าหัว     
   ประทับใจมาก ๆ 
-  รถยนต์กู้ชีพส่งต่อผู้ป่วย 
-  ประทับใจด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
-  ประทับใจการบริหารรับ-ส่ง คนป่วยอุบัติเหตุบาดเจ็บ 

 
3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 

- ควรปรับปรุงให้มีการท าความสะอาดถนนหนทางให้สะอาดน่าอยู่  และต้องไม่มีขยะตามท้องถนนและไม่รก 
  จนเกินไป 
-  อยากให้ท างานรวดเร็วกว่านี้  เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟส่องสว่างตามท้องถนน 
-  อยากให้ปรับปรุงเรื่องขยะตามท้องถนน หนทาง 
-  อยากให้พัฒนาเส้นทางลงห้วยผาลาดด่วนทางทิศตะวันตกเพราะทางนี้แคบมากและมีต้นไผ่ที่ยื่นออกมา   
   บางช่วงปิดสายตาอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
-  ลอกล าห้วยผาลาด 
-  อยากให้มีกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมประเพณีอีสาน 
-  ขอให้ท่านรีบเร่งจัดงบประมาณซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากภัยพิบัติโดยเร็ว 
-  การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่าง ๆ  
-  การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น 
-  อยากให้กระจายข่าว ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 4-5 วนั 
-  ความสามัคคีในหน่วยงาน 

 
3.3 โครงกำร/กิจกรรม ที่ท่ำนต้องกำรให้  อบต.  ด ำเนินกำรมำกที่สุด 

-  ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  น้ าเพ่ือการเกษตรและตามหมู่บ้าน  อยากให้มีไฟฟ้าตามมุมต่าง ๆ 
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-  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปนท าคลองระบายน้ าเส้นข้างวัดและโรงเรียนบ้านหนองแปน 
   และลงหินลูกรังด้วยจะดีมาก 
-  อยากให้มีงานประจ าปีหมู่บ้าน 
-  อยากให้ปรับปรุงคลองระบายน้ า 
-  อยากให้มีการพิจารณาคลองระบายน้ ารอบหมู่บ้านโดยเฉพาะหน้านายวิทูล  อระดี  ร้องเรียนมาทุกปีแต่ไม่ 
   มีอะไรเกิดข้ึน 
-  อยากให้ด าเนินโครงการที่ท าให้ประชาชนมีรายได้เสริม 
-  อยากให้มีกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมตามประเพณีอีสาน(ฮีต 12) เพื่อให้ประชาชนและวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ใส่ 
   ใจการกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้วัยรุ่นกันมาสนใจกีฬามากกว่าการดื่มสุราและยาเสพติด 
-  อยากให้มีลานกีฬาหรืออุปกรณ์ออกก าลังกายส าหรับชุมชน ให้เยาวชนได้ไปร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน 
-  อยากให้ปรับโครงสร้างและสาธารณูปโภคให้ดีกว่านี้ 
-  อยากให้ปรับปรุงถนนคอนกรีตตามซอยในหมู่บ้านและถนนไปสู่แหล่งการเกษตร 
-  อยากให้ปรับปรุงโครงการบ ารุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและสะพาน 
-  ท าให้น้ าไหล  ไฟสว่าง ถนนสะดวกสะอาด ประชาชนมีอาชีพ และประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 
   ทุกคน 
-  ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไปสู่ไร่นา 
-  ส่งเสริมให้มีโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  เศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย 50% ของครัวเรือน 
-  จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  เชน่ หนองฮูควรปลูกต้นทองกวาว(ต้นจาน) รอบริม 
   หนองเป็นดอกไม้สีแสดสดใส เอกลักษณ์ของอีสาน 
-  อยากให้ตรวจสอบการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  คนแก่ชรา  ผู้ป่วยติดเตียง  เช่นการแจกผ้าห่ม 
-  อยากให้รีบด าเนินการเมื่อประชาชนเสนอไปแล้ว ให้ทันเวลา 
-  อยากให้ท าโครงการเปลี่ยนท่อประปาในหมู่บ้านเพราะท่อน้ าอยู่ลึกเวลาเปิดน้ าใช้มีแต่ขี้ตม  ตะกอน เป็น 
   แผ่น ๆ ออกมากับน้ า  ท าให้ท่อน้ าอุดตันบ่อย ๆหวังอย่างยิ่งจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
-  โครงการถังขยะตามหมู่บ้าน ตามซอกซอย 
-  เมื่อโครงการใดผ่านและเข้าแผนพัฒนาแล้วอยากให้ด าเนินการให้เร็ว ๆ 
-  อยากให้ตัดต้นพญาสัตบรรณ(ต้นตีนเป็ด)  เพราะส่งกลิ่นเหม็นและดอกของมันพัดเข้าบ้านเยอะมาก 
-  ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปนยังห่างกัน  อยากให้มีกิจกรรม 
   ร่วมกันให้บ่อยมากข้ึนกว่านี้ 
-  ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  โครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบมากกว่านี้ 
-  การด าเนินโครงการควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึนและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งข้ึน 
   โดยเฉพาะแหล่งน้ าและป่าไม้ 
-  เรื่องถนนและเงินบุตร 
-  กิจกรรมด้านการกีฬา  การออกก าลังกายและการแก้ไขด้านยาเสพติด 

 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ประจ าปีงบประมาณ  2564 ครั้งท่ี 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 


