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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  หมวดที่ ๖ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  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 การประเมินผลยังถือว่าเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

ส่วนที่  ๒ 
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแปน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสกลนคร  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทศาสตร์ต่างๆ เพ่ือจัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผล ภาพรวมของ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ในส่วนนี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการ
พัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ได้ก าหนดไว้และน ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการ
ด 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 

๑.๕ ด้ำนกำรบริหำร และกำรพัฒนำบุคลำกร 
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  (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 
          2.5 ค่ำเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 
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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 
 
 
 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 
 3.1  การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา   

3.2  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   
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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 
 
 
 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 
 3.1  การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา   

3.2  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ ๑ แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นการประเมินตอนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายการทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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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ติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมข้อบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำย   
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
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ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณจ่ำย

จริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

1. โครงการจัดฝึกอบรมและ
การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

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

100,000 
โอนเพิ่ม 

150,000 

245,680  - - บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน เพิ่มข้ึน 

2. โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตาม
ระบอบประชาธิปไตย การ
จัดการเลือกตั้ง 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย การจัดการ
เลือกตั้ง 

300,000 - - -  ประชาชนมีส่วนร่วม
ตามระบบ
ประชาธิปไตย 

3. โครงการจ้างเหมาหน่วยงาน
ภายนอกประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอบต. 

เพ่ือรับทราบผลการประเมิน
จากหน่วยงานอื่น การ
ปฏิบัติงาน อบต.สัมฤทธิ์ผล
เพียงใด 

25,000 25,000 - -  ทราบผลการการ
ประเมินผลและน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้เกิด
ประโยชน์ 

4. โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

เพ่ืออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

20,000 - - -  ประชาชนมีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณจ่ำย

จริง 
ควำมส ำเร็จ 

ผลผลิต 
ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

เสร็จสิ้น ด ำเนินกำร 

5. โครงการอบต. เคลื่อนที่
บริการรับช าระภาษี 

เพ่ือรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนและอ านวยความ
สะดวกในบริการประชาชน 

40,000 - - -  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและมีความ
ใกล้ชิด อบต. 

6 โครงการจัดท าหรือปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้ได้
มาตราฐาน 

50,000 - - -  มีแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้ได้
มาตราฐาน 

7 โครงการผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน ( อาสา ๒๕ ตาสับ
ประรด) 
**โอนตั้งรายการใหม่** 

เพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาด
ของ 
ยาเสพติด 

- 
 

18,500  - - ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดลดลง 

8 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
ต่าง ๆ 

เพ่ือช่วยประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติได้ท่วงที 

100,000 18,500  - - ประชาชนที่ประสบภัย
ได้รับการช่วยเหลือ 

9 โครงการฝึกอบรมทบทวน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าหน่วยการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 
 
 

20,000 15,925  - - การปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณจ่ำย

จริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

10 โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
การแสดงออกของเด็ก 
เยาวชน 

30,000 29,685  - - เด็ก เยาวชน ได้ท า
กิจกรรมและเห็นคุณค่า
ของตนเอง 

11 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้า
ระเบียบต่าง ๆ ของศูนย์เด็ก 
ฯ 

20,000 - - -  ผู้ปกครอง/กรรมการ/
และเด็ก ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของศูนย์ ฯ 

12 โครงการก้าวแรกแห่ง
ความส าเร็จ 

เพ่ือนิเทศให้ความรู้แก่
นักเรียนและผู้ปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดู เพ่ือส่งต่อ
การศึกษาระดับสูงขึ้น 

20,000 1,590  - - เด็กนักเรียนที่จบ
การศึกษาและผูป้กครอง
ได้รับการประตุ้น มี
ก าลังใจในความส าเร็จ
ก้าวแรก 

13 ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลัย 

เพ่ือจัดซื้อค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลัยในงานรัฐพิธีต่างๆ 

5,000 - - -  ไดแ้สดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือโครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร  
รายหัว  เครื่องนักเรียน  
อุปกรณ์การเรียนต่างๆ 

1,009,800 
โอนเพิ่ม 

144,640 

1,129,970  - - นักเรียนได้รับค่าอาหาร  
รายหัว  เครื่องนักเรียน  
อุปกรณ์การเรียนต่างๆ 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณจ่ำย

จริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

15 โครงการสนับสนุนอาหาร เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก 1,996,680 1,807,517.80  - - เด็กนักเรียนได้รับ
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

เสริม(นม) แก่เด็กนักเรียน นักเรียนในวัยเรียน อาหารเสริม(นม) ตาม
หลักโภชนาการ 

16 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนทุ่งเจริญ
พัฒนา 

เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันให้
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ
และขาดแคลนอาหาร
กลางวัน 

368,000 353,000  - - เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานทานอาหาร
กลางวันตามหลัก
โภชนาการ 

17 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านดงสง่า 

เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันให้
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ
และขาดแคลนอาหาร
กลางวัน 
 
 

636,000 630,000  - - เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานทานอาหาร
กลางวันตามหลัก
โภชนาการ 

18 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านนาสี
นวล 

เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันให้
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ
และขาดแคลนอาหาร
กลางวัน 

1,932,000 1,913,000  - - เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานทานอาหาร
กลางวันตามหลัก
โภชนาการ 
 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณจ่ำย

จริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

19 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านหนอง

เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันให้
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ

620,000 622,000  - - เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานทานอาหาร
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

แปน และขาดแคลนอาหาร
กลางวัน 

กลางวันตามหลัก
โภชนาการ 

20 โครงการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

เพ่ือตรวจสุขภาพประจ าปีให้
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

30,000 - - -  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

21 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 

เพ่ือจัดซื้อน้ ายาเคมีภัณฑ์พ่น
หมอกควันก าจัดยุงลายและ
ทรายอะเบท ป้องกันแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

100,000 97,200  - - โรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนได้รับการป้องกัน
และควบคุม 

22 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อใน
ชุมชน 

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อใน
ชุมชน 

20,000 18,040  - - ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ในชุมชน 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณจ่ำย

จริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

23 โครงการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน  สัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน  
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากพิษสุนัขบ้า 

40,000 29,324  - - ได้ป้องกันโรคระบาดใน
ชุมชนได้รับการป้องกัน
และควบคุม 

24 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือให้ความรู้ในการบริหาร
ขยะในชุมชนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

30,000 - - -  มีการจัดตั้งธนาคาร
ขยะภายในต าบลอย่าง
เป็นระบบ 

25 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านหนองแปน  หมู่ที่ 1 
 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 20,000  - - คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริ 

ล ำดับ โครงกำร วัตถุ งบตำม งบประมำณจ่ำย ควำมส ำเร็จ ผลผลิต 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

ประสงค์ ข้อบัญญัติ จริง ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

26 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านทุ่ง  หมู่ที่ 2 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 20,000  - - คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริ 

27 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านค าเจริญ  หมู่ที่ 3 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 20,000  - - คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริ 

28 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านดงสง่า  หมู่ที่  4 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 20,000  - - คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริ 

29 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านนาสีนวลใน  หมู่ที่ 5 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 20,000  - - คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริ 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

 

ล ำดั
บ 

โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณ

จ่ำยจริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

30 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านนาสีนวลนอก  หมู่ที่ 6 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 20,000  - - คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริ 

31 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านดงพัฒนา  หมู่ที่ 7 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 20,000  - - คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริ 

32 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านทรายทอง  หมู่ที่ 8 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 20,000  - - คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริ 

33 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านนาสีนวลน้อย  หมู่ที่ 9 

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 20,000  - - คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริ 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณ

จ่ำยจริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

34 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านหนอง
แปน  หมู่ที่ 10 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 20,000  - - คณะกรรมการหมู่บ้านได้
ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริ 

35 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านนาสี
นวลใต้  หมู่ที่ 11 

เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการด าเนินตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 20,000  - - คณะกรรมการหมู่บ้านได้
ด าเนินตามโครงการ
พระราชด าริ 

36 โครงการส่งเสริมการ
เพาะเห็ดไว้บริโภค 

เพ่ือลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและการพ่ึงพา
ตนเองในชุมชน 

40,000 35,050  - - รายจ่ายในครัวเรือน
ลดลงและมีการพึ่งพา
ตนเองมากข้ึน 

37 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพระยะสั้น 

เพ่ือฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ
การประกอบอาชีพ 

40,000 39,890  - - ประชาชนมีศักยภาพมาก
ขึ้น 

38 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีในต าบล 

เพ่ือพัฒนากลุ่มสตรีใน
ต าบลหนองแปน 
 

20,000 16,350  - - กลุ่มสตรีมีศักยภาพ  
มากขึ้น 

ล ำดับ โครงกำร วัตถุ งบตำม งบประมำณ ควำมส ำเร็จ ผลผลิต 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

ประสงค์ ข้อบัญญัติ จ่ำยจริง ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

39 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพบ้านหนองแปน 
หมู่ 1 กลุ่มทอผ้าไหม 

เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชน 

15,000  - -  กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งและมีการ
ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

40 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพบ้านทรายทอง  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและกระตุ้น
เศรษฐกิจในชุมชน 

15,000 15,000  - - กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งและมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านทุ่ง  หมู่ที่ 2 เส้น
บ้านทุ่ง-หนองแปน หมู่
ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

300,000 280,787.48  - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านค าเจริญ  หมู่ที่ 3 
เส้นซอยห้วยสาน 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

300,000 158,406.35  - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

43 โครงการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

5,000 2,030  - - ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณ

จ่ำยจริง 
ควำมส ำเร็จ 

ผลผลิต 
ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

เสร็จสิ้น ด ำเนินกำร 

44 โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
หรือเป็นเจ้าภาพกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่าง 
อปท.ใกล้เคียง 

40,000 - 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 - - เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง อปท 

45 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชนออกก าลังกาย
โดยการเล่นกีฬา 

100,000 - - -  เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการเล่น
กีฬา 

46 โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต. 

สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต. 

20,000 6,070  - - เด็กมีพัฒนาการรอบด้าน
และชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

47 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
 

20,000 -    ได้อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน 

48 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
 

10,000 -    ได้อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณ

จ่ำยจริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

49 โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรและบวชศีลจา
ริณี  ภาคฤดูร้อน 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กเยาวชน
และ ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

20,000 - - -  เด็กเยาวชนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

50 โครงการปลูกจิตส านึก
ของประชาชนในการ
เทิดทูนสถาบันและจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จ
พระราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ ฯลฯ 
 

เพ่ือปลูกจิตส านึก
ประชาชนในการเทิดทูน
และจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์     

20,000 
โอนเพิ่ม

136,041 

134,970  - - ประชาชน มีจิตส านึก
เทิดทูนและมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

51 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนเยาวชนและ
ผู้น าชุมชน 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนเยาวชนและ
ผู้น าชุมชน 
 

10,000 - - -  เด็ก  และเยาวชน มี   
คุณธรรม  จริยธรรม 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำม

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณ

จ่ำยจริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

52 โครงการจัดงานวันแม่ เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดี 20,000 5,900  - - เด็กได้รับการปลูกฝัง
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

แห่งชาติ งาม ลูกได้ระลึกถึง
พระคุณของแม่ และ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

ค่านิยมท่ีดีงาม ลูกได้
ระลึกถึงพระคุณของแม่ 
และเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

53 โครงการวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ 

เพ่ือแสดงความกตัญญู
และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 

100,000 83,959  - - ชุมชนแสดงออกถึงความ
กตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุ 

54 โครงการจัดกิจกรรม
ทอดเทียนพรรษาและ
วันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

20,000 
โอนเพิ่ม  
20,000 

23,900  - - ได้อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน 

55 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เชื่อมระหว่างอาคาร หมู่
ที่ 11 

เพ่ือให้มีถนนเชื่อม
ระหว่างอาคารใหม่และ
อาคารเก่า 

200,000 200,000  - - เด็กนักเรียนได้รับ
ประโยชน์ 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำมข้อบัญญัติ 

งบประมำณ
จ่ำยจริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองแปน หมู่ที่  
10 เส้นจากเมร-ุบ้านทุ่ง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

225,000 225,000  - - ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงสง่า  หมู่ที่ 4  
เส้นหน้าบ้านนายวิลัย  
กันยาสัย 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

614,000  -  - ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
นาสีนวลนอก  หมู่ที่ 6  
เส้นไปวัดป่าศรีกมโลวาส 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

301,000 301,000  - - ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองแปน  หมู่ที ่ 10 
ซอยข้างบ้านนาย
วีระพันธ์  เชียงชุม 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

101,000 101,000  - - ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

ล ำดับ โครงกำร วัตถุ งบตำมข้อบัญญัติ งบประมำณ ควำมส ำเร็จ ผลผลิต 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

ประสงค์ จ่ำยจริง ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองแปน  หมู่ที่ 10  
เส้นหมู่ที่ 10-ค าเจริญ 
 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

301,000 301,000  - - ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก  พร้อมฝาปิด 
คสล. บ้านนาสีนวล  หมู่
ที่ 9 เส้นหน้าบ้านนาง
วันดี  ดูเหล็ก 
 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

231,000 231,000  - - ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
บริเวณท่ีอยู่อาศัย  ผิว
จราจร 

62 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
คสล. บ้านดงพัฒนา  
หมู่ที่  7  เส้นไปวัดป่า
โนนชาด 
 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

362,000 362,000  - - ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
บริเวณท่ีอยู่อาศัย  ผิว
จราจร 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำมข้อบัญญัติ 

งบประมำณ
จ่ำยจริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต 

ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

เสร็จสิ้น ด ำเนินกำร 

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
คสล. บ้านทรายทอง หมู่
ที ่ 8  เส้นหน้าบ้านนาย
พูน   ตรงดี 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

343,000 343,000  - - ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
บริเวณท่ีอยู่อาศัย  ผิว
จราจร 

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
คสล. บ้านนาสีนวล   
หมู่ที่  11  เส้นหน้า
บ้านนายสมัย   ยันตะ
พันธ์ 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

401,000 401,000  - - ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
บริเวณท่ีอยู่อาศัย  ผิว
จราจร 

65 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
คสล. บ้านนาสีนวล  หมู่
ที ่ 5  เส้นหน้าบ้านนาย
เรือง  ดวงโทโคตร 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

515,000 - -  - ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
บริเวณที่อยู่อาศัย  ผิว
จราจร 

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำมข้อบัญญัติ 

งบประมำณ
จ่ำยจริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

66 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด 
คสล. บ้านหนองแปน  
หมู่ที่ 1 เส้นหน้าบ้าน
นายบุญจันทร์  เอก
วิเศษ 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

252,000 252,000  - - ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
บริเวณท่ีอยู่อาศัย  ผิว
จราจร 

67 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. 
บ้านนาสีนวล หมู่ที่  6  
เส้นหน้าศาลาประชาคม 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

392,000 392,000  - - ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
บริเวณท่ีอยู่อาศัย  ผิว
จราจร 

68 โครงการปรับปรุงต่อเติม
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ฝาปิด) บ้าน
นาสีนวลใต้ หมู่ที่ 11 
ซอยโชคอนันต์ 

เพ่ือให้มีการระบายน้ า
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

154,000 154,000  - - ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
บริเวณท่ีอยู่อาศัย  ผิว
จราจร 

69 สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 135,000 107,778  - -  

ล ำดับ โครงกำร 
วัตถุ 

ประสงค์ 
งบตำมข้อบัญญัติ 

งบประมำณ
จ่ำยจริง 

ควำมส ำเร็จ 
ผลผลิต ด ำเนินกำร

เสร็จสิ้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

70 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 

9,201,600 8,469,300  - - ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

71 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือให้ผู้พิการได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

4,416,000 3,620,000  - - ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

72 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ 
ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

180,000 151,500  - - ผู้ติดเชื้อได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

73 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) 

เพ่ือเป็นกองทุนที่ใช้ใน
การด าเนินการด้านสร้าง
เสริมสุขภาพ 

125,000 125,000  - - ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

74 สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพ่ือสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น 

199,950 199,950  - - ข้าราชการท้องถิ่นได้รับ
บ าเหน็จบ านาญเมื่อ
เกษียณอายุราชการ 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

ส่วนที่ ๓  ผลกำรด ำเนินงำน 
  จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน                       
ในภาพรวมทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน จ านวน 94 ชุด ปรากฏผลดังนี้ 

๑. เพศ   

เพศ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 51 54.3 
หญิง 43 45.7 

รวม 94 100 
๒. อำย ุ 

อำยุ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 12 12.8 
๒๐-40 ปี 29 30.9 
๔๑-60 ป ี 37 39.4 
มากกว่า ๖๐ ปี 16 17.0 

รวม 94 100 
๓. กำรศึกษำ  

กำรศึกษำ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษา 42 44.7 
มัธยมศึกษาตอนต้น/
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

44 46.8 

อนุปริญญา/ปวส. 2 2.1 
ปริญญาตรี 6 6.4 
สูงกว่าปริญญาตรี   - - 

รวม 106 100 
๔. อำชีพ  

อำชีพ จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เกษตรกรรม 62 66.0 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 2.1 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง 14 14.9 
นักเรียน/นักศึกษา 14 14.9 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 2 2.1 

รวม 106 100 
 

 จำกตำรำง 3 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่  เป็นเพศชำย ร้อยละ 54.3 ซึ่งมีอำยุระหว่ำง 41-
60 ปี ร้อยละ 39.4  ส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น/มัธยมศึกษำตอนหลำยปวช.  ร้อยละ 46.8 
และประกอบอำชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ 66.0 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

๕. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน ในภำพรวม 

ควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอ 
โครงการ/กิจกรรม 

29.8 30.9 36.2 2.1 1.1 

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ/กิจกรรม 

24.5 37.2 29.8 7.4 1.1 

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน 
โครงการ/กิจกรรม 

25.5 37.2 30.9 5.3 1.1 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ 
โครงการ/กิจกรรม 

25.5 26.6 40.4 7.4 - 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

27.2 30.9 26.6 14.9 - 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 21.3 34.0 38.3 6.4 - 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การ
แก้ไข 
ปัญหาในท้องถิ่น 

22.3 37.2 35.1 5.3 - 

๘) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

25.5 27.7 36.2 10.6 - 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 

25.5 31.9 33.0 9.6 - 

ภำพรวม 25.23 32.62  34.06 7.67 0.37 
    
ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  ในภาพรวมซึ่งจากการใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องจ านวน 94  ชุด พบว่าร้อยละของประชาชน               
ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้ 

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   25.23 
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  32.62 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   34.06 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    7.67 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.37 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 
 
 

๖. ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

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

20.2 37.2 35.1 7.4 - 

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

21.3 30.9 41.5 6.4 - 

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

19.1 34.0 41.5 5.3 - 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

17.0 31.9 40.4 10.6 - 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

19.1 25.5 40.4 14.9 - 

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

20.2 28.7 42.6 8.5 - 

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

20.2 28.7 40.4 10.6 - 

ภำพรวม 19.59  30.99  40.27 9.10 - 

 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 ศาลาประชาคม ศาลา
อเนกประสงค์ เมรุเผาศพ ศาลาพักญาติ อาคารส านักงาน ห้องประชุมสภา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พบว่าร้อยละของ
ประชาชน  ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้ 

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   19.59 
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  30.99 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   40.27 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    9.10 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 
 
 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรพัฒนำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเกษตร 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 



30 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

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

18.1 23.4 51.1 53 2.1 

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

18.1 26.6 44.7 8.5 2.1 

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

16.0 25.5 48.9 6.4 3.2 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

19.1 23.4 44.7 10.6 2.1 

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

12.8 28.7 46.8 8.5 3.2 

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

17.0 29.8 40.4 10.6 2.1 

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

18.1 26.6 43.6 9.6 2.1 

ภำพรวม 17.03 26.29  45.74  15.31 2.41 
 

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

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   17.03 
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  26.29 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   45.74 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    15.31 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  02.41 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

22.3 33.0 42.6 2.1  

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

21.3 27.7 48.9 2.1  

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

16.0 25.5 52.1 6.4  

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม 

10.6 37.2 43.6 8.5  

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

18.1 30.9 35.1 13.8 2.1 

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

25.5 26.6 42.6 4.3 1.1 

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

23.4 26.6 39.4 9.6 1.1 

ภำพรวม 19.60 29.64 43.47 6.69 0.61 
 

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

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ    19.60 
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ    29.64 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   43.47 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    6.69 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.61 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำด้ำนเมืองน่ำอยู่ 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

19.1 30.9 45.7 4.3  

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

20.2 27.7 43.6 8.5  

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

18.1 28.7 44.7 8.5  

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม 

19.1 25.5 48.9 6.4  

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

17.0 28.7 43.6 10.6  

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

23.4 22.3 42.6 10.6 1.1 

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

25.5 20.2 42.6 9.6 2.1 

ภำพรวม 20.34 26.29 44.53 8.36 0.46 
 

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

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   20.34 
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  26.29 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   44.53 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    8.36 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.46 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 

 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน 17.0 26.6 47.9 8.5  
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

12.8 31.9 50.0 5.3  

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

17.0 26.6 46.8 8.5 1.1 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม 

18.1 26.6 44.7 10.6  

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

12.8 27.7 48.9 9.6 1.1 

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

16.0 24.5 53.2 6.4 - 

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

13.8 28.7 47.9 9.6 - 

ภำพรวม 15.36 27.51 48.49 8.36 0.31 
 

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

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   15.36 
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  27.51 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   48.49 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    8.36 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.31 
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที ่๖  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรบริกำร 
 ๑. ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

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

27.7 25.5 35.1 11.7  
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

20.2 37.2 33.0 8.5 1.1 

๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

20.2 23.4 39.4 17.0  

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม 

24.5 21.3 41.5 12.8  

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

19.1 23.4 45.7 11.7  

๖) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

20.2 26.6 43.6 9.6  

๗) การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

19.1 25.5 44.7 10.6  

ภำพรวม 21.57 26.13 40.43 11.70 0.16 
 

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

พอใจมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ   21.57 
พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ  26.13 
พอใจปำนกลำง  คิดเป็นร้อยละ   40.43 
พอใจน้อย   คิดเป็นร้อยละ    11.70 
พอใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.16 
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  221/2562  ลงวันที่  4  เมษายน  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61   ประกอบไปด้วย 

๑. นายสดใส  เส็งนา    สมาชิกสภา อบต.หนองแปน  ประธานกรรมการ 
๒. นายประมวล  ภู่ยิ้ม   สมาชิกสภา อบต.หนองแปน   กรรมการ 
๓. นายบัวพา  บุราโส  สมาชิกสภา อบต.หนองแปน   กรรมการ 
๔. นายเวียงชัย  ศิริโยธา    ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
๕. นายบุญหลี  พงษ์ศรี  ผู้แทนประชาคม      กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้าส่วนการบริหาร    กรรมการ 
๗. หัวหน้าส านักปลัด   หัวหน้าส่วนการบริหาร    กรรมการ 
๘. นายปราโมทย์  พจนิตย์  ก านันต าบลหนองแปน   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
๙. นายบุญชู  ค าภูนิจ    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
๑๐. นายหนูเลง  บุราณสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๑. นายสมาน  ชาวประมง ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                กรรมการ/เลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔.๒ แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้ และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับต่อไปได้ การที่จะ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือ
น าไปสู่การวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่
เกิดข้ึน 
  การติดตาม ( Monitoring ) 
  การติดตามนั้นจะท าให้เราได้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในยระยะใด
แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตามได้เช่น Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนการด าเนินงานประจ าปีก็จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการติดตามผลการด าเนิ นการ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
  การประเมินผล ( Evaluation ) 
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  การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด                        
( Indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส 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
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 านวนนักเรียนที่ เข้าต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี ในแต่ละช่วงไตรมาส 
  ๒.๔ การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินการโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคโดยคิดเป็นร้อยละ
ของค่าใช้  จ่ายรวม 
  ๓. เกณฑ์ประสิทธิผล 
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  การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยจาก
ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 
  ๓.๑ ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและส่งผลต่อ
ประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ
การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  ๓.๒ ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากรความถี่ระดับและกิจกรรมซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจวางแผน
ติดตามผล 
  ๓.๓ ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับการบริการของภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ 
ระดับความพึงพอใจในมาตรฐานโครงการ 
  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
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แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 

คะแนนควำมพึงพอใจของประชำชนในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
พอใจมากที่สุด 25.23 

พอใจมาก 32.62 
พอใจปานกลาง 34.06 

พอใจน้อย 7.67 
ไม่พอใจ 0.37 

  
แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อยู่ในระดับ
พอใจปำนกลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4  กำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      18.55   (๒๐) 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ    19.23     (๒๐) 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖0 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8.77     (1๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 8.82     (1๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 8.95     (1๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์     4.73     (5) 
   ๓.๕ กลยุทธ ์     4.64     (5) 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์     4.73     (5) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยทุธศาสตร์     4.73     (5) 
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   ๓.๘ แผนงาน     4.73     (5) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม     4.73     (5) 

รวมคะแนน     92.59  (100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

18.55 
2.82 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 1.95 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 1.91 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง (๒) 1.95 
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การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒) 1.77 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 2.00 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 1.64 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1.82 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) 2.68 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand ๔.๐ 

20 
(5) 

19.23 
4.64 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.91 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) 2.82 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3.00 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.95 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 
(อุปสรรค) 
 

(3) 2.91 

๓. ยุทธศำสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

54.82 
8.77 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 8.82 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand 
๔.๐ 

 
(๑๐) 

 
8.95 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
(๕) 

 
4.73 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 4.64 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) 4.73 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 4.73 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) 4.73 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 4.73 

รวมคะแนน 100 92.59 
 
 
 

   แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
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ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา    9.36     (1๐) 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 9.32     (1๐) 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 9.14     (1๐) 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 8.77     (1๐) 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 4.82     (5) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 4.64     (5) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  4.64     (5) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 4.64     (5) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

4.55     (5) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  4.18     (5) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 4.64     (5) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
        ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

4.23     (5) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4.41     (5) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 4.55     (5) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ 4.68     (5) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.55     (5) 

รวมคะแนน 91.09  (๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9.36 

๒. กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9.32 

๓. กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9.14 

๔. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

๑๐ 8.77 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy 
Plan:LSEP) 

  

๕. โครงกำรพัฒนำ 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า 

๖๐ 
(๕) 

54.50 
4.82 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4.64 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 4.64 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 4.64 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพฒันา (๓) ยดึวิสัยทศัน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู ่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพน้กับดักรายไดป้าน
กลางสู่รายไดสู้ง (๒) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

(๕) 4.55 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

(๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.18 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 4.64 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) 4.23 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4.41 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ   
เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(๕) 4.55 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด  ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ         (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(๕) 4.68 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้ 

(๕) 4.55 

รวมคะแนน ๑๐๐ 91.09 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกแบบสอบถำม 
 
1. สิ่งท่ีประทับใจในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 
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- ท าให้การสัญจรไปมาสะดวกข้ึนดีมาก 
- การแนะน าดูแลผู้สูงอายุที่มารับเงินเดือนผู้สูงอายุ 
- การท าถนนคอนกรีตและปรับปรุงถนนเส้นต่าง ๆที่ไปสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม 
- ในการที่มีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปนก็เป็นการดีในการช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านการเกษตร  ไม่

ว่าจะเป็นการขุดคลอง  หาน้ าใช้ทางการเกษตรเป็นที่น่าพึงพอใจมากอยากให้ด าเนินการอย่างนี้ต่อไป 
- สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
- ประทับใจในระดับหนึ่งเช่นมีการจัดงานต่างๆ ที่ทาง อบต.จัดขึ้นเป็น กิจกรรมต่าง ๆ เช่นรับบัณฑิตน้อย การ

จัดงานวันเด็ก การจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
- สมารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
- โครงการสาธารณูปโภค  เช่น ถนน  การศึกษาปฐมวัย 
- เข้าถึงประชาชนช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนได้ท่ัวถึงหมู่บ้าน 
- การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 
- อยากให้ไฟฟ้าไปทั่วถึงไร่นาที่มีประชาชนอยู่อาศัย 
- อยากให้ปรับปรุงแหล่งน้ า  ป่าชุมชน  ป่าสาธารณประโยชน์ 
- อยากให้แก้ไขเรื่องยาเสพติดควรจะมีนโยบายเป็นรูปธรรมกว่านี้  เพราะทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีความ

จริงใจในการที่จะร่วมกับภาครัฐแก้ไข 
- อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปนช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่านี้  จะเป็นการดีมากในโครงการ

กิจกรรมภายในหมู่บ้านให้เยอะกว่านี้ 
- ความรวดเร็วของการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆที่คนในชุมชนเสนอเข้าไป 
- อยากให้แผนงานที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านเข้ามาพัฒนาต่อเนื่องทุกๆ ปี 
- ความรวดเร็วในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆที่คนในชุมชนเสนอเข้าไป 
- ควรให้เจ้าหน้าที่ออกพบปะประชาชนเพื่อรับฟังความเห็นและความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนและมี

ประโยชน์มากขึ้น 
- พัฒนาซ่อมแซมถนนหนทาง  และก่อสร้างเมรุเผาศพ ศาลาพักญาติ 

 
 
 

3. โครงกำร/กิจกรรม ที่ท่ำนต้องกำรให้  อบต.  ด ำเนินกำรมำกที่สุด 
- ในช่วงฤดูแล้ง  น้ าไม่พอใช้อยากให้ช่วยด าเนินการแก้ไขคะ 
- การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  จ าเป็นมากส าหรับพ้ืนที่ขงบ้านเรา  ถ้ามีน้ าใช้อย่างสะดวกทุกอย่างที่เรา

จะเพาะปลูกจะดีขึ้นมากๆ 
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- อยากให้ช่วยในการขุดลอกคลองให้มาก 
- ทางระบายน้ าในซอยที่ลึกเข้าไปจากถนนเส้นหลัก 
- น้ าประปาที่ต้องการให้เพียงพอต่อการใช้ของคนในชุมชน 
- อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม  และให้มีกิจกรมต่อเนื่องทุกๆ ปี เช่นการส่งเสริมกีฬาของแต่ละหมู่บ้านและ

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในแต่ละหมู่บ้าน 
- อยากให้แก้ไขเรื่องท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้านและน้ าประปา 
- อยากให้ขุดวางท่อระบายน้ าในซอยที่มีน้ าขังในฤดูที่มีฝนตกหนัก 
- แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  ฝายกั้นน้ า  ไฟฟ้าสู่การเกษตร  ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
- อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจดูโครงการก่อสร้างหรือโครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนตรวจรับงาน

ก่อสร้างต่าง ๆด้วยเพื่อที่จะได้งานที่ดี 
- การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  น้ า  ป่าไม้ การปรับปรุงดินเพ่ือให้เหมาะในการเพาะปลูก 
- อยากให้ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต คลองระบายน้ า  หินลูกรังตามถนนเกษตรกรรม  ไฟฟ้าตามถนนหนทาง 
- อยากให้มีกีฬา อบต.เยาวชนกีฬาต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส 
- อยากให้มี กีฬา อบต.ทุกๆปี และกิจกรรมลอยกระทง 
- อยากให้มีโครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเข้าถึงแปลงการเกษตรอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน   

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 


