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ส่วนท่ี  ๔ 
 
 
 

 
 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล   เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา   เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น 
และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
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1.7  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

  

 

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมา
จัดท าฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 
แบบท่ี  2/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  2/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ  เดือน 1 ตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  ๒๕63 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองบัวดง 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน (ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖3) 
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ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุ
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 83 35 42.16 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 - - 
๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 9 - - 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 60 6 10 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการให้บริการและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 25 20 80 

รวม 193 74 68.47 
 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(โครงการ) 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที ่1 
210,000 กองช่าง 

2. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ภายในหมู่บ้านหมู่ที ่1 14,500 กองช่าง 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก  

เส้นหนองโนถึงคันไดร์ หมู่ที ่1 บ้านหนองบัวทอง 
228,000 กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้าน 
นางหฤทัย ถึงหนองเม็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวทอง 

189,000 กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

349,000 กองช่าง 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้น
ดอนกอกถึงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 

155,000 กองช่าง 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมหินคลุก  
เส้นซ าหว้า หมู่ที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ถึงบ้านโนนสังข์ 

250,000 กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นสี่แยกถึงประปาเก่า หมู่ที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ 

186,000 กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

343,000 กองช่าง 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก  405,000 กองช่าง 
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เส้นดอนม่วง หมู่ที่ 3 บ้านหลักด่านถึงคันไดร์ 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบ้านหลักด่านถึงคันไดร์ หมู่ที่ 3 
470,000 กองช่าง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(โครงการ) 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย

เสมียน ถึงสามแยกหนองยาง หมู่ที่ 3 บ้านหลักด่าน 
210,000 กองช่าง 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

349,000 กองช่าง 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนขึ้นดินพร้อมลงหินคลุก  
เส้นดอนปู่ตา หมู่ที่ 4 บ้านหนองพอกถึงคันไดร์ 

198,000 กองช่าง 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองพอก
ถึงสามแยกโรงเรียนทัพส่วยหนองพอก หมู่ที่ 4 

451,000 กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางทอง
พันธ์ สุดสา ถึงนานางทองส่วน หมู่ที่ 4 บ้านหนองพอก 

186,000 กองช่าง 

17. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นบ้านทัพส่วยถึงดอนผึ้ง 
หมู่ที่ 5 บ้านทัพส่วย 

295,000 กองช่าง 

18. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นสามแยกถึงดอนฝั่งแดง 
หมู่ 5 บ้านทัพส่วย 

195,000 กองช่าง 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านทัพส่วย 
หมู่ที่ 5 บ้านทัพส่วย  

340,000 กองช่าง 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสามแยก
โรงเรียนทัพส่วยหนองพอก ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 5 

429,000 กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายดาบ
อัศวิน นิรมิตสันติ ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 5 

186,000 กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวดง 

498,000 กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

210,000 กองช่าง 

24. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

14,500 กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวดง  
ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง 

445,000 กองช่าง 

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวดง  
ถึงคันไดร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดง 

199,000 กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(โครงการ) 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
27. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนจากสามแยกข้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปทางหนองบัวดง 
7,000 กองช่าง 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

348,000 กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

210,000 กองช่าง 

30. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นนานางสุมณี 
สร้อยสิงห์ ถึงบ้านหลักด่านลงล าน้ าเสียว หมู่ที่ 8 บ้านตู้ 

199,000 กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 348,000 กองช่าง 
32. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนจากบ้านดงเค็ง 

หมู่ที่ 9 ไปทางบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 
490,000 กองช่าง 

33. โครงการซ่อมแซมถนนขึ้นดินพร้อมลงหินคลุก ถนนลาดยาง
บ้านดงเค็งถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

490,000 กองช่าง 

34. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนนจากบ้านดงเค็ง  
หมู่ที่ 9 ไปทางบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 

360,000 กองช่าง 

35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นถนนลาดยางสุดสายถึงคันไดร์ หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็ง 

454,000 กองช่าง 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(โครงการ) 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(โครงการ) 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(โครงการ) 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 65,000 กองการศึกษา 
2. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  135,900 ส านักปลัด 
3. โครงการพัฒนาสตรีในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวดง 135,700 กองสวัสดิการสังคม 
4. โครงการแข่งขันกีฬาและเยาวชน 20,000 กองการศึกษา 
5. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 180,000 ส านักปลัด 

 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการและการบริหารงานบ้านเมืองท่ีดี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(โครงการ) 

จ านวนเงิน 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. อาหารเสริม (นม) 603,173.96 กองการศึกษา 
2. ค่าเช่าบริการใช้อินเตอร์เน็ต  8,000 ส านักปลัด 
3. วัสดุเชื้อเพลิง 39,360 ส านักปลัด 
4. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานและจ้างเหมาบริการ

อ่ืนๆ 
417,500 กองการศึกษา 

  
5. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างขับรถรับ – ส่งนักเรียน 

ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาดค่าตักสิ่งปฏิกูล 
209,700 กองการศึกษา 

  
6. ซื้อน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อ

ราชการ 
14,420 ส านักปลัด 

7. ค่าจ้างเหมาบริการ 151,214 ส านักปลัด 
8. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 124,950 กองช่าง 
9. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่

ภายในประเทศ 
241,650 ส านักปลัด 

10. วัสดุอื่นๆ วารสารและหนังสือพิมพ์ 19,580 ส านักปลัด 
11. วัสดุส านักงาน 302,047 ทุกส่วน 
12. ครุภัณฑ์การเกษตร 133,700 กองช่าง 
13. วัสดุก่อสร้าง 270,875 กองช่าง 
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14. วัสดุงานบ้านงานครัว 27,369 ส านักปลัด 
15. ครุภัณฑ์ส านักงาน 327,600 ทุกส่วน 
16. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 12,480 ส านักปลัด 
17. วัสดุคอมพิวเตอร์ 122,690 ทุกส่วน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(โครงการ) 

จ านวนเงิน 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

18. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 144,300 ทุกส่วน 
19. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 292,660 ทุกส่วน 
20. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 32,100 ส านักปลัด 
21. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,500 ส านักปลัด 
22. ส ารองจ่าย 380,475 ทุกส่วน 
23. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 124,200 ส านักปลัด 
 

เงินอุดหนุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(โครงการ) 
จ านวนเงิน 
งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 150,000 กองการศึกษา 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
2. แผนยังไม่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของชุมชน 
3. มีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร 
4. ช่วงฤดูแล้งน้ ามีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 

 


