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ส่วนที่ ๑  บทน า 
--------------------- 

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่าจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  ๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล 
หนองอิเฒ่า 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่าให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
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ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุ ใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  ๓. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
  ๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในต าบลหนองอิเฒ่า  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ( ๔) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  ๑. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย  
  ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓ คน  
  ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน   
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน  
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน ๒ คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ดังนี้ 
  ๑. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ๒. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า  ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ดังนี้ 
  ๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓ ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที ่๒  และส่วนที่ ๓  
  ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 
  ๓. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ามี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หนองอิเฒ่า 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อบต.

หนองอิเฒ่า 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หนองอิเฒ่า 

สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หนองอิเฒ่า 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หนองอิเฒ่า 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลทับหมัน   
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  ๑.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่าก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่าอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
    ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี  และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา
    ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 
  ๑.๓ ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ามาปฏิบัติงาน 
  ๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์ รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  ๒.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่าก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ  
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    ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    ๒) เครื่องมือ  
    ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    ๒) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  ๓.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่าก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น 
  ๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่ามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (๑) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
  ๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหนองอิเฒ่า   คณะกรรมการติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
  ๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  ๗. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหนองอิเฒ่า  
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ส่วนที่ ๒  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   

๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
    ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
     ๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา  ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์และแผนชุมชนต าบล  

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 
วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาบุคลากร  พัฒนางาน  ประสานความร่วมมือ  มุ่งสู่ประโยชน์ของ
ประชาชนด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ” 
๒.  พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
๒. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
๓. การจัดสวัสดิการทางสังคม บริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดระเบียบภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๕. ส่งเสริมการศึกษา  การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี   

                          และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
๗. การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนา

ท้องถิ่น 
๓. เป้าประสงค์ (Goals) 

 ๑. ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๓. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม  สาธารณสุขอย่างทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็งสามารถ 

                         พ่ึงตนเองได้ 
๔. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมู่บ้านปราศจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
๕. การจัดการด้านการศึกษามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและอนุรักษ์ 

                        ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

                         และฟ้ืนฟู 
๗. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน 

                         ร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วน 
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๔. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๑. มีการด าเนินกิจกรรม  การอนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา  นักเรียนในเขต อบต. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการ

เรียนการสอน 
๓. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีการประกอบอาชีพและรายได้พอเพียงกับ

ความเป็นอยู่ 
๔. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
๕. ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม 
๖. มีทัศนียภาพ ที่ดีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความร่มเย็น 
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ 

     ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

๑.๒  สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐     

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

๒๑ ๑๔ ๑๒ ๙ ๔ ๓ ๔ ๑ 

  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร 

๗๔ ๖๔ ๕๘ ๓๔ ๖๗ ๕๒ ๕๒ ๕๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคม 

๒๔ ๑๙ ๑๕ ๑๐ ๒๓ ๘ ๓๕ ๑๖ 

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒๓ ๑๘ ๔๒ ๓๐ ๘ ๓ ๑๕ ๘ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี 

- - ๒๔ ๖ ๒๘ ๒๒ ๑๘ ๑๕ 

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๑๑ ๘ ๕ ๔ ๑๕ ๑๐ ๕๔ ๑๗ 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหาร
และการบริการเพือ่ประโยชน์ของประชาชน 

๑๕๓ ๑๒๓ ๑๕๖ ๙๓ ๑๔๕ ๙๘ ๑๗๘ ๑๐๗ 
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   ๒.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๒.๑  เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
    ๒.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า มี
ความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้แก่ 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง    สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  พัฒนาศักยภาพของ
จังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง    สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร  สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตร 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ียุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 

และเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน  
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่  
๑  พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ียุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 

และเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : 
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การรักษาความ
มั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ียุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางสังคม   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ 
๒.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามยุทธศาสตร์
ที ่ ๓  :  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุนสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาผ้าไหมแพร
วาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา 

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ียุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  
พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชน 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ียุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ     สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ 
๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาล   สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
            ๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 
      “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาบุคลากร  พัฒนางาน  ประสานความร่วมมือ  มุ่งสู่ประโยชน์ของ
ประชาชนด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ” 

 ๒ ยุทธศาสตร์ 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 



-13- 
 

         ๓ เป้าประสงค์ 
 ๑. ระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๒. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๓. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม  สาธารณสุขอย่างทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็งสามารถ 

พ่ึงตนเองได้ 
๔. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมู่บ้านปราศจากยาเสพติดและอบายมุข 

ต่างๆ 
๕. การจัดการด้านการศึกษามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและอนุรักษ์ 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์

และฟ้ืนฟู 
๗. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน 

ร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วน 
๔ ตัวช้ีวัด 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมีการ

จัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
๒. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และมูลค่าผลผลิตทางเกษตร

ของต าบล (ข้าว) เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 ๓. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี จากพ้ืนที่บริการ

สาธารณะ 
 ๔. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ของครัวเรือนในเขต อบต.หนองอิ

เฒ่า 
 ๕. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนประชากรในเขต อบต.หนองอิเฒ่า 
  ๗. อบต.หนองอิเฒ่า มีผลการปฏิบัติราชการประจ าปีมากกว่าร้อยละ ๖๕ 
  ๘. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานเกี่ยวกับที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 
  ๙. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 
           ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
  ๑.  ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในต าบล 
  ๒.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึงทุกพ้ืนที่ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  ๓.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 
  ๔.  อบต.หนองอิเฒ่า มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
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  ๕.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
           ๒.๖ กลยุทธ์ 

 ๑. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงแหล่งน้ า และสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
  ๒. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
  ๔. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  ๖. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  ๗. ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
ให้กับประชาชน 
  ๘. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  ๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
  ๑๐.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
  ๑๑.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
          ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและรอบด้านเพ่ือสร้างการพัฒนา
ด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานให้กับประชาชน 

  ๒. การพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี
ท้องถิ่น 
    ๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการขยะสู่ต าบลสุขภาวะ 

 ๔. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
  ๕.  การพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 



-15- 
 

          ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๒.๑.๓  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   ๑) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่านั้น   มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและ
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์

ประสานงาน โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(๒)  มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
(๓)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๔)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  TRUE  เป็นต้น    

  (๕)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (๖)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาต

ใบขับข่ี   
(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าต าบลวังส าโรง และองค์การบริหารส่วนต าบลวัดขวาง  เช่น คลองส่งน้ า  ถนน   
(๔)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า    เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด

กลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบาย
จังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  มีหนองน้ าสาธารณะ  เพ่ือเป็นแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม  
(๕)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว   
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(๖)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
(๗)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ากับส่วน

ราชการในพ้ืนที่ 
(๘)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๙)  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(๑๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ามีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (๑๑)  มีวัด  ๙  แห่ง    
 (๑๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ามีเว็บไซด์ในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑๓)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ามีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑๔)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
(๑๕)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ   
 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง  
(๒)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(๓)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(๔)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น 

ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
(๖)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
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     ๒.๑.๔  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดกาฬสินธุ ์

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ด้านความมั่นคง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์   

พัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านการค้า  
การบริการและโลจิสติกส ์

พัฒนาศักยภาพ
ของจังหวัด  ให้
เป็นเมืองน่าอาศัย  
น่าท่องเที่ยว  และ
น่าลงทุน   

พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  
ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่า
ท่องเที่ยว  และน่าลงทุน   

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปโภค 

๗๑ ๔ 

ด้านความมั่นคง     การสร้างความเข้มแข็ง
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

พัฒนาศักยภาพการผลติ
การเกษตรและอตุสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรที่มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนากา รผลิ ต  
ก า ร แ ป ร รู ป  
อาหารปลอดภัย  
และพืชเศรษฐกิจ
ห ลั ก แ บ บ ค ร บ
วงจร   

พัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและพัฒนา
ผลผลติทางการเกษตร 

๔ - 

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาค 
และ เท่ า เที ยมกั น
ทางสังคม 

ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ทุ น
มนุษย์     

- พัฒนาศักยภาพ
ของจั งหวัด   ให้
เป็นเมืองน่าอาศัย  
น่าท่องเที่ยว  และ
น่าลงทุน   

พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อรองรับการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

๒๒ ๙ 

 
 
 



-19- 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดกาฬสินธุ ์

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาค 
และ เท่ า เที ยมกั น
ทางสังคม 

การ เสริ มสร้ า งความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน   

- สร้างสังคมแห่งความ
มั่นคงและปลอดภัย 

การรักษาความมั่นคงภายใน  
และพัฒนาระบบบริหาร
ภ า ย ใ ต้ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๔ ๓ 

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่ า เ ที ยมกั นทา ง
สังคม 

ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ทุ น
มนุษย ์

- พัฒนาศักยภาพของ
จังหวัด  ให้เป็นเมือง
น่าอาศัย  น่า
ท่องเที่ยว  และน่า
ลงทุน 

พัฒนาผ้าไหมแพรวาและ
ส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญา 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณ ี

๓๐ ๓ 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

พัฒนาศักยภาพของ
จังหวัด  ให้เป็นเมือง
น่าอาศัย  น่า
ท่องเที่ยว  และน่า
ลงทุน   

พัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๙ - 

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย   

- พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาล 

การรักษาความมั่นคงภายใน  
และพัฒนาระบบบริหาร
ภายใต้การบริหารงาน
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์พัฒนา  
การเมือง  การบรหิาร
และการบริการเพื่อ
ประโยชน์ของ 
ประชาชน 

๒๙ ๒๔ 

 รวม ๑๖๙ ๔๓ 
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๓. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๓.๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน   กองช่าง - ส านักงานปลัด ๔ ๓๙๖,๐๐๐ 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง - ส านักงานปลัด - - 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลติ
ทางการเกษตร 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด - กองช่าง - - 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด - กองช่าง - - 
พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการ
ด้านสาธารณสุข 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด - กองช่าง - - 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด - กองคลัง - - 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด - กองคลัง 

- กองช่าง 
- - 

พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและการปูองกันแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ส านักงานปลัด - กองคลัง ๓ ๔๑,๑๒๐ 

พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  
และพัฒนาเด็กและเยาวชน 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศึกษา   กองการศึกษา - ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 

๙ ๒,๒๖๗,๗๘๖.๙๘ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา - ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 

๓ ๑๓๘,๙๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด - กองช่าง - - 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง - ส านักงานปลัด - - 

พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด - กองช่าง 
- กองคลัง 

๑๗ ๒,๖๑๕,๙๑๑.๓๗ 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด - กองคลัง ๗ ๗,๖๙๘,๙๖๘ 
รวม ๔๓ ๑๓,๑๕๘,๖๘๖.๓๕ 
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๓.๑.๒  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าเป็นหน่วยด าเนินการ    
แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
ประกันสังคมให้แก่พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

พนักงานจ้าง อบต.
หนองอิเฒ่า 

๑๘๕,๙๗๐ จ านวนพนักงานจ้างที
ได้รับประโยชน ์

พนักงานจ้างได้รับ
สวัสดิการทั่วถึง 

ส านักปลดั 

๒ สนับสนุนเบี้ยผูสู้งอาย ุ เพื่อสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบล  
หนองอิเฒ่า 

๕,๕๖๕,๙๐๐ ผู้มีสิทธ์ิไดร้ับเบี้ย
ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยครบ
ทุกคน 

สร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุ

ส านักปลดั 

๓ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพื่อเสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

ผู้พิการในต าบล 
หนองอิเฒ่า 

๑,๔๔๓,๒๐๐ ผู้ขึน้ทะเบียนพิการ
ได้รับเบี้ยครบทุกคน 

เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการ
หรือ 
ทุพพลภาพ 

ส านักปลดั 

๔ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อเสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ในต าบล
หนองอิเฒ่า 

๕๔,๐๐๐ ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปุวย
เอดสไ์ด้รับเบี้ยทุกคน 

เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ปุวยเอดส ์

ส านักปลดั 

๕ ส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็นเร่งด่วน   

แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน รวมถึง 

สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจาก
ธรรมชาต ิ  

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๒๓๗,๘๘๐ จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนท่ีได้รบัการ
ช่วยเหลือ 

แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน รวมถึง 

สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิด
จากธรรมชาต ิ  

ส านักปลดั 
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แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๖ เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกนั
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี   

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๗๒,๐๑๘ จ านวนคนท่ีไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสาธารณสุขที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

๗ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล ๑๔๐,๐๐๐ จ านวนงบประมาณที่
สมทบกองทุน 

ข้าราชการได้มสีวัสดิการ
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

รวม ๗,๖๙๘,๙๖๘  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาบริการและจ้าง
เหมาแรงงานต่าง ๆ 

ประชาชนต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๙๐๒,๙๐๐ จ านวนคนท่ีปฏิบัติงาน เป็นการให้ได้มาซึ่งบริการ ทุกส่วน 

 

๒ ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  
หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการต่างๆ   

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอ
คณะกรรมการ 

ชุดต่าง ๆ 

คณะกรรมการ  และ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

๔,๙๖๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

เป็นการตอบแทน
คณะกรรมการต่างๆ 

ส านักปลดั 

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เพื่อจัดงานกิจกรรม
เกี่ยวกับงานรัฐพิธี   

จัดงานกิจกรรมเกี่ยวกับ
งานรัฐพิธีต่าง ๆ 

๓๙,๗๒๒ จ านวนผู้เข้าโครงการ   
 

เป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

ส านักปลดั 

๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
อ าเภอยิ้มเคลื่อนที ่

เพื่อออกบริการประชาชน
นอกสถานท่ีร่วมกับส่วน
ราชการอื่น 

ออกบริการประชาชน
ร่วมกับส่วนราชการอื่น 

๒๗,๕๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   

เป็นการบริการประชาชน
ร่วมกับส่วนราชการอื่น 

ส านักปลดั 

๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าเบีย้เลี้ยง  ค่าท่ี
พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นของ  
คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วนต าบล 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วน
ต าบล 

๑๘,๗๓๙ จ านวนผู้เข้าร่วมการ
อบรมตามหลักสูตร
ต่าง ๆ 

เป็นการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรต่างๆ 

ทุกส่วน 

๖ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 

เพือ่สร้างวิสยัทัศน์ท่ีดีใน
การท างานให้สอดคล้อง
กับงานท่ีท าอยู่ประจ า 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วน
ต าบล 

๒๐๗,๘๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วมการ
อบรม 

ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าใจ
บทบาทและหน้าท่ีของตน
มากขึ้นรวมทั้งการ
บริหารงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

ส านักปลดั 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๗ ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   

จัดซื้อกระดาษชนิดต่างๆ  
ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  
ปากกา   
ดินสอ  แฟูมเก็บเอกสาร  
น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน  และวัสดุอื่น  
ๆ   

๑๓๓,๘๐๒.๙๕ จ านวนวัสดุที่จัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี   

อบต. 
หนองอิเฒ่า 

๘ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อวัสดุงานบ้านงานครัว
ใช้ในส านักงาน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

๔,๔๐๕ จ านวนที่จัดซื้อ ท าให้มีวัสดุงานบ้านงาน
ครัวใช้ในส านักงานและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักปลดั 

๙ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่
ยานพาหนะ   

 

จัดซื้อยางนอก  ยาง
ใน  น้ ามันเบรก  หัว
เทยีน  แบตเตอรี ่ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน  และ
อื่น ๆ  ที่เป็นวัสด ุ

ยานพาหนะและขนส่ง   

๔,๗๐๐ จ านวนวัสดุที่จัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี   

ทุกส่วน 

๑๐ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิง  และหล่อ
ลื่น   

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง   
และหล่อลื่นส าหรับรถยนต์  
เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่อง
ตัดหญ้า 

๑๖๒,๒๔๐ จ านวนวัสดุที่จัดซื้อ เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการและส่งเอกสาร
ของทาง 

ราชการ   

ทุกส่วน 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑๑ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
(จัดซื้อคลอรีนและสารส้ม) 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน
และสารส้มส าหรับใช้ใน
การผลิตน้ าประปา   

ค่าจัดซื้อคลอรีนและ
สารส้มส าหรับใช้ในการ
ผลิตน้ าประปา   

๑๐๘,๑๐๐ จ านวนครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ   

ประชาชนได้ใช้น้ าท่ี
สะอาด 

กองช่าง 

๑๒ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ใช้ในการโฆษณา
ประชาสมัพันธ์    

จัดซื้อ กระดาษเขยีน
โปสเตอร ์สีน้ า พู่กัน 

แผ่นสติ๊กเกอร ์ 

ไม้อัด  แปรงทาสีและ
อื่น ๆ ที่จ าเป็น 

๔,๗๕๐ จ านวนวัสดุที่จัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี   

ทุกส่วน 

๑๓ วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์  

จัดซื้อตลับผงหมึก  เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล แผ่น
ซี.ดี. โปรแกรม  และอื่นๆ
ที่จ าเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ์

๘๑,๖๒๐ จ านวนวัสดุที่จัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี   

ทุกส่วน 

๑๔ วัสดุอื่น เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น 
มิเตอร์น้ า-ไฟฟูา สมอเรือ 
หัวเช่ือมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 

๖๐๐ จ านวนวัสดุที่จัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี   

ส านักปลดั 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑๕ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ   

จัดซื้อสายไฟ  ปลั๊กไฟ  สวิทช์
ไฟฟูา  หลอดไฟฟูา   

บัลาสต ์ สตาร์ทเตอร ์ มิเตอร์
ไฟฟูา  และอุปกรณ์อื่นๆ 

๕๓,๐๐๐ จ านวนวัสดุที่จัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี   

กองช่าง 

๑๖ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูา  ค่า
อินเตอร์เนต็   
ค่าโทรศัพท์   
ตราไปรษณียากร   
และค่าบริการ
โทรคมนาคม 

จ่ายเป็นค่าไฟฟูา   
ค่าอินเตอร์เนต็   
ค่าโทรศัพท์   
ตราไปรษณียากรคา่บริการ
โทรคมนาคม 

๕๙๔,๗๘๗.๔๒ การประหยัด
งบประมาณ 

เป็นการจ่ายค่าบริการ
ด้านสาธารณูปโภค 

ทุกส่วน 

๑๗ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่าง 
ๆ  ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ 

ซ่อมแซมครภุณัฑ์ต่าง ๆ  
เช่น  คอมพิวเตอร์  เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  ฯลฯ 

๒๖๖,๒๘๕ จ านวนครั้งท่ี
ซ่อมแซม 

ซ่อมแซมครภุณัฑ์ให้ใช้
ปฏิบัติงานได้ตามปกต ิ

ทุกส่วน 

รวม ๒,๖๑๕,๙๑๑.๓๗  
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แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  (อาหาร
กลางวัน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
ต าบลหนองอิเฒ่า 

๓๒๕,๘๖๐ จ านวนของนักเรียน
ที่ได้รับประทาน
อาหาร 

เด็กนักเรยีนได้รับประทาน
อาหารพอเพียงและมี
ประโยชน ์

กองการศึกษา 

 

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อให้เด็กได้รู้จักบทบาท
หน้าท่ีและได้มโีอกาส
แสดงออกรวมทั้งยังได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
ระหว่างเด็กด้วยกัน 

จัดกิจกรรมจ านวน  ๑  ครั้ง ๒๙,๙๐๐ จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กได้รู้จักบทบาทหน้าท่ี
และได้มโีอกาสแสดงออก
รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างเด็ก
ด้วยกัน 

กองการศึกษา 

๓ อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒา่วิทยา   เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา ๔๖๐,๐๐๐   จ านวนของนักเรียน
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการทางดา้น
ร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ ์  

กองการศึกษา 

 

๔ อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอย–โนน
ชาด (พิลาศอุปถัมภ์)   

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนดอนกลอย–โนนชาด 
(พิลาศอุปถัมภ ์

๒๓๖,๐๐๐ จ านวนของนักเรียน
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการทางดา้น
ร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ ์  

กองการศึกษา 

 

๕ อุดหนุนโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์   เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนดงนอ้ยโนนสวรรค์   ๒๖๔,๐๐๐   จ านวนของนักเรียน
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการทางดา้น
ร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ ์  

กองการศึกษา 
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แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๖ อุดหนุนโรงเรียนหลักด่านวิทยา   เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน 

โรงเรียนหลักด่านวิทยา   ๒๔๔,๐๐๐   จ านวนของนักเรียน
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการทางดา้น
ร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ ์  

กองการศึกษา 

 

๗ วัสดุการศึกษา เพื่อช่วยให้นักเรียน  
เข้าใจการเรียนได้ดีขึ้น
และพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิ  ภาพ   

จัดหาสื่อการเรียนการสอน  
วัสดุการศึกษา   
เครื่องเล่นพัฒนาการ   

๑๒๐,๗๐๐ จ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับค่าจัดการเรียน
การสอน   

นักเรียนมสีื่อ  วัสด ุ และ
เครื่องเล่นท าใหม้ี
พัฒนาการเพิ่มขึ้น   

กองการศึกษา 

๘ ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทุกวัน นักเรียนในเขตต าบลหนองอิ
เฒ่าทุกโรงเรยีน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๕๕๒,๓๒๖.๙๘ จ านวนของนักเรียน
ที่ได้รับอาหารเสรมิ  
(นม)   

เด็กนักเรยีนได้ดื่มนมทุก
วัน  และท าให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 

 

๙ 
วัสดุกีฬา 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้กับเยาวชน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับ
หมู่บ้านและโรงเรียนตา่ง ๆ 

๓๕,๐๐๐ วัสดุกีฬาครบทุก
หมู่บ้าน 

ส่งเสริมให้มีการออกก าลัง
กาย 

กองการศึกษา 

รวม ๒,๒๖๗,๗๘๖.๙๘  
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แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

๒๑,๑๒๐ จัดหาวัคซีนให้ครบ
ตามจ านวน 

ประชาชนปลอดภัยและ
เป็นการปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

๒ ค่าใช้จ่ายการด าเนินการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ประชาชนต าบลหนองอิเฒ่า ๑๗,๕๐๐ จ านวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ส านักปลดั 

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด 

เพื่ออบรมและบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด 

ประชาชนต าบลหนองอิเฒ่า ๒,๕๐๐ จ านวนผู้ตดิยาเสพ
ติดลดลง 

เป็นการปูองกันการ
ระบาดยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

 

รวม ๔๑,๑๒๐  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  สะดวก   
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

๙๙,๐๐๐ ความยาวของถนนท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ตามแบบ 

มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปุาหญ้าคา หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  สะดวก   
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

๙๙,๐๐๐ ความยาวของถนนท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ตามแบบ 

มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

๓ โครงการขยายเขตระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอิเฒ่า หมู่
ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

เขตระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน 

๙๙,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ   
 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค  
บริโภค  ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กและทางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บรเิวณทาง
แยกทางร่วม  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  
๕ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ ี 
ถนนส าหรับใช้การ  
คมนาคมได้อย่าง  สะดวก   
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

๙๙,๐๐๐ ความยาวของถนนท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ตามแบบ 

มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ  
สะดวกรวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองช่าง 

รวม ๓๙๖,๐๐๐  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบญุ
คูณลานของอ าเภอยางตลาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
จัดนิทรรศการและการออ
กร้านจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชนในงาน
ประเพณีบุญคณูลาน  
อ าเภอยางตลาด   

ประชาชนอ าเภอยางตลาด ๔๗,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น กองการศึกษา 

๒ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  
ของสภาวัฒนธรรมต าบล
หนองอิเฒ่า 

สภาวัฒนธรรมต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๗,๔๕๐ จัดกิจกรรมปีละ  ๑  
ครั้ง 

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  
ของสภาวัฒนธรรมต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองการศึกษา 

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต าบล 

เพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคเีพื่อหมู่คณะและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยไม่หันไปสนใจยาเสพ
ติด 

จัดการแข่งขันกีฬาของ
ประชาชนและเยาวชน 

๘๔,๔๕๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความสนใจใน
การออกก าลังกายเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

รวม ๑๓๘,๙๐๐  
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ส่วนที่ ๓   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เมื่อวันที่๑๙  ตุลาคม  
๒๕๖๐ เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  

๒๐ ๑๙ ๑๙.๐๐ 

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ ๑๔ ๑๔.๐๐ 
๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      ๖๕ ๕๗ ๕๗.๐๐ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ๑๐ ๘ ๘.๐๐ 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าในเขต

จังหวัด       
๑๐ ๘ ๘.๐๐ 

 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐ ๘ ๘.๐๐ 
 ๓.๔ วิสัยทัศน์       ๕ ๔ ๔.๐๐ 
 ๓.๕ กลยุทธ์        ๕ ๕ ๕.๐๐ 
 ๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       ๕ ๕ ๕.๐๐ 
 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์       ๕ ๕ ๕.๐๐ 
 ๓.๘ แผนงาน       ๕ ๕ ๕.๐๐ 
 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       ๕ ๔ ๔.๐๐ 
 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๕ ๕ ๕.๐๐ 

รวมคะแนน  ๑๐๐ ๙๐ ๙๐ 
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๑.๒  ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓ ๓ ๑๕  

 ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐  

๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐  

๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

๒ ๒ ๑๐  

๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐  

๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

๒ ๒ ๑๐  

๑.๖ ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

๓ ๓ ๑๕  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ๑.๗ ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ปุาไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐  
 

๑.๘ การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

๒ ๑ ๕  

๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

๓ ๓ ๑๕  

รวม ๒๐ ๑๙ ๙๕  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
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๑.๓     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕    

 ๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่าในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๒ ๒ ๒  

๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๑ ๑๓.๓๓ ๑๓.๓๓  

๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

๒ ๑ ๑  

๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

๒ ๖.๖๖ ๖.๖๖  

๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น  การประดิ ษฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

๒ ๑ ๑  

 ๒.๖ ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

๒ ๖.๖๖ ๖.๖๖  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

๒ ๒ ๑๓.๓๓  

๒.๘ สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ไ ด้ รั บ  และการ เบิ ก จ่ า ย งบประมาณ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

๑ ๑ ๖.๖๖  

๒ . ๙  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๑ ๑ ๖.๖๖  

รวม ๑๕ ๑๔ ๙๓.๓๔  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ได้มีการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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  ๑.๔ ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕    
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองอิเฒ่าสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของทอ้งถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า และเช่ือมโยงหลัก
ป ร ะ ช า รั ฐ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  ๒ ๐  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand ๔.๐ 

๑๐ ๘ ๑๒.๓๑  

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่าในเขตจังหวัด 
สอดคล้ อ งและ เ ช่ื อม โยงกั บสภาพสั งคม 
เศรษฐกิ จ  สิ่ งแวดล้ อมของท้ อ งถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ  ๒๐ ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
๔.๐ 

๑๐ ๘ ๑๒.๓๑  

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ 
Thailand ๔.๐ 

๑๐ ๘ ๑๒.๓๑  

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๕ ๔ ๖.๑๕  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ๓.๕ กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่าที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

๕ ๕ ๗.๖๙  

 ๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

๕ ๕ ๗.๖๙  

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

๕ ๕ ๗.๖๙  

๓.๘ แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่าที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

๕ ๕ ๗.๖๙  
 

 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  Thailand๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

๕ ๔ ๖.๑๕  

 ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

๕ ๕ ๗.๖๙  

 รวม ๖๕ ๕๗ ๘๗.๖๙  
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เมื่อวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๙ ๙.๐๐ 
๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
๑๐ ๙ ๙.๐๐ 

๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

๑๐ ๙ ๙.๐๐ 

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๑๐ ๘  
๕ โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๗ ๕๗.๐๐ 
 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕  
 ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ ๕  
 ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
๕ ๕  

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี  ๕ ๔  
 ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
๕ ๔  

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕ ๔  
 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ ๕  
 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
๕ ๕  

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

๕ ๕  

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕  
 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๕ ๕  

 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕ ๕  
รวมคะแนน  ๑๐๐ ๙๒ ๙๒.๐๐ 
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๒.๒  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้ านสั งคม ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๙ ๙๐.๐๐ มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐  

   
๒.๓   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

๑๐ 
 

๕ 

๙ 
 

๕ 

๙๐.๐๐ 
 

๕๐.๐๐ 

 

๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการใน        เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

๕ ๔ ๔๐.๐๐  

รวม ๑๐ ๙๐ ๙๐.๐๐  
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๒.๔  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

๑๐ 
 

๕ 

๙ 
 

๕ 

๙๐ 
 

๕๐ 

 

๓.๒ วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๕ ๔ ๔๐  

รวม ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐  
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๒.๕  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่าในมติิต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ
(Integration) กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า
ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

๑๐ 
๕ 

๘ 
๔ 

๘๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 

 

๔.๒  วิ เคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น       (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

๕ ๔ ๔๐.๐๐  

รวม ๑๐ ๘ ๘๐.๐๐  
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๒.๖ โครงการพัฒนา 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
๕ โครงการพัฒนา ๖๐    
 ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า
และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าที่ก าหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕ ๕ ๘.๓๓  

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕ ๕ ๘.๓๓  

๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไ ร  ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

๕ ๔ ๖.๖๗  
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ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๕ ๔ ๖.๖๗  

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ไ ด้ เ ป รี ยบ เ ชิ ง เ ป รี ยบ เที ยบ  เ ช่ น  ด้ า น เ กษต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

๕ ๔ ๖.๖๗  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเ ช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

๕ ๕ ๘.๓๓  

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

๕ ๕ ๘.๓๓  
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 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัว ช้ีวัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้ว ัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ไดร้ับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

๕ ๕ ๘.๓๓  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไป
ได้ และมี ความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (๒ )  วั ดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๕ ๕ ๘.๓๓  

รวม ๖๐ ๕๗ ๙๕.๐๐  
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๓.การตดิตามและประเมินผลตามแบบตา่ง ๆ ของกรมส่งเสริม 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
๒.๑๑ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๒.๑๒ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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ส่วนที่ ๔  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

    - จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น เช่นการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่จ า เป็นต่อการผลิตเช่น ไฟฟูา และประปา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒) การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ 
    - จ าเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและช่วยเหลือธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ท้องถิ่นรวมถึงวิสาหกิจชุมชน และอาจจ าเป็นต้องทบทวนนโยบาย และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถิ่น 

๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - ต้องมีบทบาทมากข้ึนในการเฝูาระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - มีการก าหนดแผนและมาตรการปูองกันและบรรเทาวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม 
    - มีการซักซ้อมท าความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๔) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจมีปัญหาสืบเนื่องมาจากแรงงานอพยพ ทั้งในปัญหาความ

ยากจน และโรคระบาด 
    - อาจต้องมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ อาทิ การปูองกันโรคระบาดและการจัดการ

สาธารณสุขขั้นมูลฐาน การจัดการศึกษาให้กับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงาน 
ต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานอพยพ 

๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    - อาจต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝูาระวังปัญหาด้านอาชญากรรมมากขึ้น 
    - ในบางพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูล
เกี่ยวกับ 

แรงงานอพยพร่วมกับราชการส่วนกลางเพ่ือน ามาใช้ในยามจ าเป็น 
    - ในบางกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องร่วมกับชุมชนในการก า หนดกติกาและ
หลักเกณฑ์ 

ของชุมชนส าหรับแรงงานต่างชาติ 
๖) การจัดการด้านภาษา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
    - อาจจ าเป็นต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็น ส าหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอ่ืนๆ 

               - ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
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        ๑.๒ ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า   ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  ๔๓  โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๑๖๙ โครงการ ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้ตั้งเปูาหมายจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑  
   
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่าจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ใน
ข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ การด าเนินการจะสามารถท าได้ช่วงเดือนเมษายน – 
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
  ข้อเสนอแนะ  

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และ
งบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีนั้น ๆ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

๒)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่
   
 


