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ค าน า 
    
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้ อม 
ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ เพ่ือให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ได้มีการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ 2564 (ผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และใช้การบันทึกข้อมูล
ในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปางกู่ (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทาง
ปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น   
 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

******************************* 
๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมนผล    
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ สามารถก ากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ 
ดังนี้  

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปางกู่ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน  

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ตรวจสอบดูว่า
แผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ อย่างไร  

๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง  (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖5) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลปางกู ่

บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ  
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้    
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายาม ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ โดย
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การติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมนิผล    
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด

ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ เพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น วัตถุประสงค์
ได้ดังนี้  
   ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ซึ่งจะช่วย
ตอบสนอง ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล  

๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล       
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้  

๓. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 

๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่
๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลปางกู่ 
และชุมชนทั้ง ๘ ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด  
   ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปางกู่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

๑. การด าเนินการติดตามและประเมินผล     
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย   
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     ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ คัดเลือก
จ านวน 3 คน   

     ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน    
     ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่คัดเลือก จ านวน 2 คน   
     ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปางกู ่คัดเลือกจ านวน 2 คน       
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ต้อง

ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยการ

ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ ก าหนด 

โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา  
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่ อ     

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่เพ่ือด าเนินการต่อไป  
   2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ      

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่ดังนี้  
        2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี 
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า 
ผู้ใช้ผลน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร          
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์/หรือสังเกต แล้วน าผลที่ได้มา 
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม  
        2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามจากข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  
        2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ 
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้คือข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ 
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่
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        2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ 
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3   
        2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลปางกู ่เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
        2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท า โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม ต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู ่
  

๓. การรายงานผล    
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ มีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปางกู่ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  

ขั้นตอนการรายงานผล   
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๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล   
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น หรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่
ได้ ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่ เป็นจริงต่อไป   
  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล      
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ก าหนด
กรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้  
  ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลปางกู ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
  ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน 

(รอบปีงบประมาณ) 
  ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
        1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่
        1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ มาปฏิบัติงาน  
        1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก 
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
       1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ซ่ึงสามารถวัด
ได้ใน เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น  
        1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด 
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น  
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        ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอโนนสัง และจังหวัดหนองบัวล าภูด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวม ของจังหวัดเดียวกัน  
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล       

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
        2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล    
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการคือ   
   ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   
   ๒) เครื่องมือ   

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

   ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุม ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้  
   ๒) การส ารวจ (survey)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ 
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
        3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ 
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ 
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทาง 
วิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็กจะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น  
       3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ 
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
       3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
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ปางกู ่มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่
        3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลปางกู่/องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่จะมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจไว้เป็น หลักฐาน  
        3.5 เอกสาร (Documents)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล    
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ ที่ส าคัญคือการน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน 
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น 
หัวข้อได้ ดังนี้  
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน   
  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ 
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต  
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ทีจ่ะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ 
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้   
  ๗. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มี ความสอดคล้องกันประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลปางกู่ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
   ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลปางกู่  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ปางกู่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                หน้า ๑๑ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

************************************** 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการติดตามและประเมินผล เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี      
(พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู อ าเภอโนนสัง และแผนชุมชนในต าบลปางกู่ 
 
  1. วิสัยทัศน์ 

“ปางกู่แหล่งวัฒนธรรม มากล้ าเกษตรอินทรีย์ ชีวิตดีมีการศึกษา ประชามีส่วนร่วม รวมภูมิปัญญา กลุ่ม
อาชีพ  ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
  2. ยุทธศาสตร์ 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
  3. เป้าประสงค์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.๑ การจัดท าแผนแม่บทชุมชน  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
ชุมชนทุกระดับ 

         ๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
         ๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป 

๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาดแก่
สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 

         ๑.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
   ๑.๖  ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
   ๑.๗ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ 
   ๑.๘  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๙  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   ๑.๑๐  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเทียว 
   ๑.๑๑  การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว 
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   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
    ๒.๑  ส่งเสริมอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๒  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
๒.๓  พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
2.๔  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2.๕  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
2.๖  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

    2.๗  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต  อปท. 
   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
    ๓.๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         ๓.๒  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
   ๓.๓   สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   ๓.๔   เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
   ๓.๕  เสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   ๓.๖  สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
   ๓.๗  จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
   ๓.๘  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 
   ๓.๙  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   ๓.๑๐  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคติดต่อ 
   ๓.๑๑  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 
    ๓.๑๒ ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริการจัดการ 
   ๓.๑๓  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๑๔  การพัฒนาบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๑๕  การประยุกต์ใช้อนุญาตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
    ๓.๑๖  การบริการประชาชน 
    ๓.๑๗  การส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ๔.๑  ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนๆ 
   ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
   ๔.๓  ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
 4. ตัวช้ีวัด 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๑ มีแผนแม่บทชุมชน  ทุกชุมชน 
         ๑.๒ กลุ่มอาชีพที่เข็มแข็ง  ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
         ๑.๓ มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป 

๑.๔ มีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่ 
สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 
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         ๑.๕  มีจ านวนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยเพิ่มขึ้น 
   ๑.๖  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
   ๑.๗  กลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ เข้มแข็งและยั่งยืน 
   ๑.๘  ด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๙  มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่เข้มแข็ง 
   ๑.๑๐  ประชาสัมพันธ์การท่องเทียวอย่างต่อเนื่อง 
   ๑.๑๑  มีการผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
    ๒.๑  มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 
    ๒.๒  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ อย่างมีระบบ 

๒.๓  มีศูนย์สุขภาพชุมชน 
๓.๔  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
๓.๕  มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
๓.๖  มีแหล่งท่องเที่ยว 
๓.๗  มีแหล่งท่องเที่ยวในเขต  อปท. 

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
๓.๑   จ านวนความยาวของเส้นทางที่ก่อสร้างและซ่อมปรับปรุงได้มาตรฐาน 

         ๓.๒   มีศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
   ๓.๓   สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   ๓.๔   สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง 
   ๓.๕   การศึกษาทั่วถึงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๓.๖   เด็ก  เยาวชน  ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง 
   ๓.๗   มีระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขดีข้ึน 
   ๓.๘   แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยดีขึ้น 
   ๓.๙   มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ดีข้ึน 
   ๓.๑๐  มีการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคติดต่ออย่างถูกวิธี 
   ๓.๑๑  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง 
    ๓.๑๒  การมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริการจัดการ 
   ๓.๑๓  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๑๔  การพัฒนาบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๑๕  การประยุกต์ใช้อนุญาตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
   ๓.๑๖  การบริการประชาชน 

๓.๑๗  การส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 
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   ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ๔.๑  ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนๆ 
   ๔.๒  เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน 
   ๔.๓  ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
 
  5. ค่าเป้าหมาย 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     1.1 เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของคนภายในชุมชนทางด้าน
จิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
     1.2 เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  ให้เกิดทักษะในการ
พัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์
สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น 
     2.1 เ พ่ื อ พัฒนาระบบการจั ดการสิ่ ง แวดล้ อม  คุ้ มครองดู แล  บ า รุ ง รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนรู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องร่วมกัน ไม่ให้มีปัญหา
ภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
     3.1 เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจากการอ านวยความสะดวกด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า การก่อสร้าง การซ่อมบ ารุงรักษาถนนหนทาง การ
พัฒนาระบบไฟฟ้าหมู่บ้านและระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ แนวทางการพัฒนา 
3.2 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และ
รวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
     3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ การขยายศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประชาชนในชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร  ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     4.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ การขยายศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประชาชนในชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร  ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
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  6. กลยุทธ์ 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดท าแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร 
ชุมชนทุกระดับ 

          กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
          กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป 
    กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด
แก่สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 
         กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
   กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
   กลยุทธ์ที่ ๗ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ 
   กลยุทธ์ที่  ๘  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   กลยุทธ์ที่ ๑๐  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเทียว 
   กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ที่ ๑  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 

กลยุทธ์ที่ ๒  การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ อย่างมีระบบ 
กลยุทธ์ที่ ๓  ศูนย์สุขภาพในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๔  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
กลยุทธ์ที่ ๕  แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
กลยุทธ์ที่ ๖  แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๗  แหล่งท่องเที่ยวในเขต  อปท. 

    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ที่ ๑   ก่อสร้างและซ่อมปรับปรุงได้มาตรฐาน 
         กลยุทธ์ที่ ๒   ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
   กลยุทธ์ที่ ๓   สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
    และผู้ด้อยโอกาส 
   กลยุทธ์ที่ ๔   ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ ๕   ส่งเสริมการศึกษาทั่วถึงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
   กลยุทธ์ที่ ๖   เด็ก  เยาวชน  ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง 
   กลยุทธ์ที่ ๗   มีระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขดีข้ึน 
   กลยุทธ์ที่ ๘   แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยดีขึ้น 
   กลยุทธ์ที่ ๙   ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ดีข้ึน 
   กลยุทธ์ที่ ๑๐  ดูแลรักษาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคติดต่ออย่างถูกวิธี 
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   กลยุทธ์ที่ ๑๑  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง 
    กลยุทธ์ที่ ๑๒  ส่งเสริมมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

   กลยุทธ์ที่ ๑๔  ส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ ๑๕  ประยุกต์ใช้อนุญาตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
    กลยุทธ์ที่ ๑๖  บริการประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ ๑๗  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 
 
    ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอื่นๆ 
   กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน 
   กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือ 
                               การท่องเที่ยว 
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ส่วนที่ ๓ 
การติดตามและประเมินผล 

********************************** 
แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่  อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่  อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564) 

ยุทธศาสตร ์ ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) ปีที่ ๒ (๒๕๖๒) ปีที่ ๓ (๒๕๖๓) ปีที่ ๔ (๒๕๖๔) ปีที่ 5 (๒๕๖5) 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

22 4,060,000 23 4,590,000 27 11,140,000 27 10,645,000 19 8,355,000 

ด้านจัดการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

69 68,698,000 78 85,751,000 96 103,924,000 91 95,543,000 83 84,318,000 

การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

220 215,142,120 233 244,874,859 277 384,720,720 277 373,714,720 243 235,144,220 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

14 800,000 14 800,000 14 800,000 15 815,000 15 815,000 

รวม 325 288,700,120 348 336,015,859 414 500,584,720 410 480,717,720 360 328,632,220 

     
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖4 (ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 และโอนงบฯตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
ยุทธศาสตร ์ โครงการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย ด าเนินการ  

100 % 
จ า 

นวน คดิเป็น % 
จ า 

นวน คดิเป็น % 
จ า 

นวน คดิเป็น % 
จ า 

นวน คดิเป็น % 
จ า 

นวน คดิเป็น % 

1. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

27 6.59 3 11.11 1 3.70 1 3.70 1 3.70 

2. ด้านจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

91 22.20 7 7.69 2 2.20 2 2.20 2 2.20 

3. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

277 67.56 43 15.52 26 9.39 26 9.39 26 9.39 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

15 3.66 6 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 410  59  29  29  29  
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ยุทธศาสตร ์
โครงการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย ด าเนนิการ 100 % 

งบประมาณ 
คดิเป็น 

% 
งบประมาณ 

คดิเป็น 
% 

งบประมาณ 
คดิเป็น 

% 
งบประมาณ 

คดิเป็น 
% 

งบประมาณ 
คดิเป็น 

% 
 ๑.ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

10,645,000 2.21 30,000 0.28 2,286 0.02 2,286 0.02 2,286 0.02 

 ๒.ด้านจัดการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

95,543,000 19.88 780,000 0.82 220,950 0.23 220,950 0.23 220,950 0.23 

 ๓.การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

373,714,720 77.74 7,030,000 1.88 5,667,192 1.52 5,667,192 1.52 5,667,192 1.52 

 ๔.ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

815,000 0.17 210,000 25.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 480,717,720  8,050,000  5,890,428  5,890,428  5,890,428  
    

 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2564 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล หมู่ 3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล าภ ู
 

   502,000 483,000 

2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล 
หมู่ 2องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู
 

   505,000 505,000 

3.ก่อสร้างระบบประปากระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

   2,482,000 2,475,432 
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4. ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรยีนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก บ้าน
โสกแคน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

   30,700 27,600 

5. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
ASPHALTIC CONCRETE ถนนสายบ้าน
นิคมหนองหม่วย - บ้านนิคมศรีวิไล องค์การ
บริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

   8,730,000 8,678,982.92 

6. เสริมผิวถนนลาดยาง แบบ ASPHALTIC 
CONCRETE  สายบ้านโนนสูง - บ้านโสก
แคน องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

   9,986,000 9,986,000 

รวม 22,235,700 22,156,015 
 
สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ (ตามข้อบัญญตัิงบประมาณ และงบอุดหนุนเฉพาะกจิ)       35    โครงการ 
โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2564 (ตามขอ้บัญญัติงบประมาณ และงบอุดหนุนเฉพาะกจิ)     65    โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ      35  x  100 =      53.85 % 
                             65 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่  อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัต ิ
 ๑. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 27 1 
 ๒. ด้านจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

91 2 

 ๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

277 26 

 ๔. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

15 0 

รวม 410 29 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน (ปีงบประมาณ ๒๕๖4) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

 1 โครงการจดัท าแผนพัฒนา อบต. 5,000 2,286 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

  รวม 5,000 2,286     
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

 1 โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน 15,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

  รวม 15,000 0     
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แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

 1 โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

  รวม 10,000 0     
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและฟื้นฟูป่าชุมชน 10,000 1,950 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

  รวม 10,000 1,950     
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพจัดการขยะมูล
ฝอย 

10,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการบริหารจัดการน้ า (ธนาคารน้ าใต้ดิน) 60,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้านโสกปลา
ขาว หมู่ที่ 5 

200,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

โอนลด/เพื่อ
ด าเนิน

โครงการ
ใหม่ 

4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้านนิคม
หนองหม่วย หมู่ที่ 8 

200,000              
219,000  

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
และโอนเพิม่ 
20,000 

บาท 

  

5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้านหนอง
แวงด่าน หมู่ที่ 10 

200,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

โอนลด/เพื่อ
ด าเนิน

โครงการ
ใหม่ 
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6 โครงการบรูณาการ และบริหารจดัการน้ าในต าบล 
ปางกู ่

100,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

  รวม 770,000 219,000     
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 อุดหนุนโครงกอุดหนุนโครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

30,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร 300,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

3 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างและสมาชิก 

5,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

4 โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี 120,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

  รวม 455,000 0     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
(To Be Number One) 

10,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

2  โครงการตั้งดา่นประจ าจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม ่ 40,000 40,000 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3  โครงการตั้งดา่นประจ าจุดตรวจ ช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

40,000 40,000 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

  รวม 90,000 80,000     
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลปางกู ่ 10,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก
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สถานการณ์ 
โควิด 19 

2 โครงการเพิม่ศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปางกู่ 20,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

3 โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว 10,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกา 

10,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

  รวม 50,000 0     
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม ชมรมผู้สูงอายุ ต าบล
ปางกู ่

50,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

2 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลปางกู่ 200,000       200,000  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

  รวม 250,000 200,000     
 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนใน
เขตรับผิดชอบ 

1,580,000 1,508,600 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

2 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 30,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

3 โครงการนิทรรศการและแสดงผลงานเด็กก่อนเข้า
เรียนระดับอนุบาล 

10,000 9,918 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
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4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์เด็กเล็ก) 

95,000 62,150 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) 
 

140,000 139,400 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก) 

410,000 370,080 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

  รวม 2,265,000 2,090,148     

แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 
โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระด าริด้านสาธารณสุข (หมายเหตุ 
จ านวน 10 หมู่ๆ 20,000 บาท) 

200,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

2 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

60,000 43,200 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3 
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินต าบลปางกู่ 300,000 262,150 ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ 
  

  รวม 560,000 305,350     
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 100,000   100,000.00  ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ 
  

2 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน
กู่ หมู่ที่ 1 

200,000   199,000.00  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสก
แคน หมู่ที่ 2 

200,000   199,000.00  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ   

4 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า(แรงต่ า) บ้านหนองบัวเงิน 
หมู่ที่ 3 

100,000     96,199.30  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 4 

200,000   199,000.00  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

6 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ า)บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 6 

150,000   122,712.79  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

7 
โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดหุินคลุก บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 

50,000     45,875.00  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

8 
โครงการก่อสร้างลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic 
Concrete บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ 7 

210,000                        
-    

ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

โอนลด/เพื่อ
ด าเนิน
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โครงการ
ใหม่ 

9 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ า) บ้านนิคมศรีวไิล 
หมู่ที่ 9 

200,000   169,725.73  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

10 
โครงการปรับปรุงซ่อมบ ารุงระบบหอกระจายเสียง 
บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 

100,000   100,000.00  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

11 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม
หนองจาน หมู่ท่ี 7 

330,000        329,000  โอนเพิ่ม/ตั้ง
จ่ายเป็น
รายการใหม ่

  

12 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 

400,000        399,000  โอนเพิ่ม/ตั้ง
จ่ายเป็น
รายการใหม ่

  

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
บ้านโสกปลาขาว หมู่ที ่5 

200,000          99,000  โอนเพิ่ม/ตั้ง
จ่ายเป็น
รายการใหม ่

  

14 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน 

200,000        199,000  โอนเพิ่ม/ตั้ง
จ่ายเป็น

รายการใหม ่
  

15 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังและถนนเพื่อ
การเกษตรภายในต าบล 

300,000        299,000  โอนเพิ่ม/ตั้ง
จ่ายเป็น

รายการใหม ่
  

16 
โครงการปรับปรุงต่อเติมลานคอนกรีต องค์การ
บริหารส่วนต าบลปางกู ่

200,000        188,851  โอนเพิ่ม/ตั้ง
จ่ายเป็น

รายการใหม ่
  

 รวม 3,140,000 2,845,364   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 
โครงการอบรมกู้ชีพกู้ภัยชุมชน 10,000 0 ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

2 
โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับภยั 10,000 0 ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

3 
โครงการอบรมอาสาสมคัรป้องกันไฟป่า 10,000 0 ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

4 
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 20,000 0 ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

5 
โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั"อบรมหลักสตูรจิตอาสาภัยพิบัติ 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ" 

170,000 146,330 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ   

  รวม 220,000 146,330     
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ปางกู่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                หน้า ๒๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 

โครงการสนับสนุนบญุทอดเทียน 10,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

2 

โครงการสนับสนุนบญุมหาชาด 40,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

3 

โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 30,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

4 

โครงการสนับสนุนบญุบั้งไฟ 100,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

5 

อุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมือง 
"กราบหลวงพ่อใหญ่ไหวศ้าลหลักเมือง เที่ยวเมือง 2 
ภู ดูของดีวิถีโนนสัง" 

15,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด 19 

  รวม 195,000 0     
 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 
โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและรัฐ 
พิธี (อ าเภอ) 

15,000 0 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ไม้ได้
ด าเนินการ 

  รวม 15,000 0     
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แบบที ่3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ใน

ภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1  เพศ (1) ชาย   ๙๐ คน  (2) หญิง  ๖๙ คน  
  
1.2  อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี ๓ คน    (2) 20 – 30 ปี  ๑๒ คน  

(3) 31 – 40 ปี  ๑๒ คน   (4) 41 – 50 ปี  ๒๗ คน   
(5) 51 – 60 ปี  ๔๘ คน  (6) มากกว่า 60 ปี ๕๗ คน 
 

1.3 การศึกษา (1) ประถมศึกษา  ๘๗ คน  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ๓๖ คน  
(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ๙ คน (4) ปริญญาตรี  ๒๗ คน   
(5) สูงกว่าปริญญาตรี    -  (6)  อ่ืน ๆ    -  
 

1.4 อาชีพหลัก (1) รับราชการ  ๓ คน  (2) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ ๙ คน  
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๕ คน  (4) รับจ้าง  ๑๘ คน    
(5) นักเรียนนักศึกษา ๓ คน  (6) เกษตรกร  ๙๖ คน 
(๗) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ๑๕ คน (แม่บ้าน,ราชการบ านาญ,ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ) 

 

ส่วนที่   2    ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่
 

 
ความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
จ านวน/

คน 
ร้อยละ จ านวน

/คน 
ร้อยละ จ านวน

/คน 
ร้อยละ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 23 20.75 120 75.47 6 3.77 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 24 15.09 120 75.47 15 9.43 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
กิจกรรม 

18 11.32 123 77.35 18 11.32 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 18 11.32 132 83.01 9 5.66 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม 

21 13.20 117 73.58 21 13.20 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 39 24.52 117 73.58 3 1.88 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

30 18.86 108 67.92 21 13.20 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 24 15.09 111 69.81 24 15.09 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 18 11.32 126 79.24 15 9.43 

หมายเหตุ : ส ารวจตัวอย่างประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลปางกู่ จ านวน ๑๕๙ ตัวอย่าง 
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แบบที ่3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ในภาพรวม 
(ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  เพศ (1) ชาย   ๙๐ คน  (2) หญิง  ๖๙ คน  
  
1.2  อายุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี ๓ คน    (2) 20 – 30 ปี  ๑๒ คน  

(3) 31 – 40 ปี  ๑๒ คน   (4) 41 – 50 ปี  ๒๗ คน   
(5) 51 – 60 ปี  ๔๘ คน  (6) มากกว่า 60 ปี ๕๗ คน 
 

1.3 การศึกษา (1) ประถมศึกษา  ๘๗ คน  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ๓๖ คน  
(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ๙ คน (4) ปริญญาตรี  ๒๗ คน   
(5) สูงกว่าปริญญาตรี    -  (6)  อ่ืน ๆ    -  
 

1.4 อาชีพหลัก (1) รับราชการ  ๓ คน  (2) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ ๙ คน  
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๕ คน  (4) รับจ้าง  ๑๘ คน    
(5) นักเรียนนักศึกษา ๓ คน  (6) เกษตรกร  ๙๖ คน 
(๗) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ๑๕ คน (แม่บ้าน,ราชการบ านาญ,ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ) 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่  
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 7.84 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.72 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.59 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.40 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.72 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.57 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.67 

 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 7.81 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.66 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.68 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.66 
6) การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.58 
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7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.66 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.69 

 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 8.07 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.08 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.79 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.95 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.27 
6) การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.26 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.30 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.44 

 
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

( 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 7.57 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.61 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.32 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.28 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.26 
6) การด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.24 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.10 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 6.84 

หมายเหตุ : ส ารวจตัวอย่างประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลปางกู่ จ านวน ๑๕๙ ตัวอย่าง 
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๑.จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพด้าน
งบประมาณ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ ส่งผลให้ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. โครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส าคัญ จึงส่งผลถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ  
 ๓. งบประมาณในการพัฒนามีจ ากัด ไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ท าให้ไม่สามารถพัฒนา
ชุมชนได้ไม่เต็มความสามารถ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ได้ด าเนินการประสานหน่วยงานอื่นในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรในการด าเนินการขององค์กร  
  4. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้โครงการ
ทีต่ั้งจ่ายไว้ไม่สามารถด าเนินการได ้
 5. ประชาชนยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างานขององค์กร ท าให้การท างาน
ร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะ 
   1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
   2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง  
 4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานและผู้น าชุมชน 
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