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ส่วนที่ 1   
บทนำ 
------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื ่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถกำกับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนงามหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำ
ให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนงาม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตำบล
โพนงาม 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
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เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงใหด้ี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนงาม   ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม    ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม    ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในตำบลโพนงามหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั ้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม   ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
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แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม   ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนงาม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน
งามโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง  ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ได้แก่ แบบสอบถาม 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลกา รต ิ ดต ามและ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ผ น พ ั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในตำบลโพนงาม ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต ่ ว ั น ร าย ง านผลและ เ สน อ
ความเห็นด ังกล ่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  โพน
งามกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนงาม  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล    
โพนงาม 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอ ยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี ว ัดได้จากช่องปีงบประมาณและที ่ผ ่านมา โครงการที ่ต ่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามซ่ึง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอหนองหานและจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธ ีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี ่ยวข้อง เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามเป็นข้อมูลที ่มีอยู ่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง   ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนงามใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนงามมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลโพนงาม   องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามจะมีการบันทึกการ
สำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รบัความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนงามเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลโพนงาม   องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนงาม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



10 

 

 

ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม       ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองหานและแผน
ชุมชนตำบลโพนงาม  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษา ความสงบ 
                       เรียบร้อย 

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพและรายได้ การ 
           ลงทุน  
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 

พันธกิจ  1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน-ด้านสาธารณูปโภค 
พันธกิจ  2.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม แก้ไขปัญหา    
                ความยากจน 
พันธกิจ  3.   การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ  4.   การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ    
                 ท่องเที่ยว สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ 
พันธกิจ  5.   การบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ       
                 สิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล 
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พันธกิจ  6.   ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และฟ้ืนฟูจารีตประเพณีของ   
                 ท้องถิ่น 
พันธกิจ   7.  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยการมีส่วนร่วมจาก 

      ทุกภาคส่วน  
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
 

จุดมุ่งหมายที่ 1    สร้างความเจริญให้แก่ชุมชนในสิ่งที่เห็นได้ชัดแจ้ง เช่น ระบบ 
                      การขนส่ง การคมนาคม ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ได้รับบริการ         
                      ด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
จุดมุ่งหมายที่ 2   จัดให้มีการบริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเสมอภาค 
จุดมุ่งหมายที่ 3    ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชน 
                      ได้มีส่วนมีเสียงในการปกครองท้องถิ่นของตนเอง และส่งเสริม     
                      ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายที่ 4   สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพ่ิม 

  ศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดชุมชน 
  เข้มแข็ง 

จุดมุ่งหมายที่ 5    อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                      สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
จุดมุ่งหมายที่  6  ประชาชนได้รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ทั้งในระบบและนอก 

  ระบบการศึกษา รวมทั้งขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูล   
  ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 

จุดมุ่งหมายที่  7  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
 
       4) วิสัยทัศน์  

องค์การบร ิหารส ่วนตำบลโพนงามได้กำหนดวิส ัยทัศน์  (Vision)  เพื ่อแสดง
สถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
ข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน   ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น
ในอนาคต  ดังนี้ 

                  “บ้านเมืองน่าอยู่  เคียงคู่การบริหารจัดการที่ดี  คนมีการศึกษาและวินัย 
 ร่วมใจฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี” 
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    1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
     1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 17 24,267,880 11 914,331.00 
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สังคมและชุมชน 18 2,585,000 

 
11 

 
547,350.00 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 12,765,000 

 
15 

 
5,378,570 

4.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 7 681,300 

 
0 

 
0 

5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา
อาชีพและรายได้ การลงทุน 6 2,651,750 

 
0 

 
0 

6.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบผังเมือง 107 35,500,000 

 
42 

 
9,613,913.60 

7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 4 120,000 

 
2 

 
24,525 

รวม 169 78,570,930 81 16,478,689.60 



12 

 

 



13 

 

 

1.3  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
     1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน เหตุผลที่ไมไ่ด้ดำเนินการจริง 

1.การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

1.บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
2.เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ปรับปรุงสถานที่
ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมระบบการเมืองท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ยึดหลักประชาธิปไตย บนพื้นฐานของ
สังคม วัฒนธรรม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
4. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ตามชุมชน พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มี
ประสิทธิภาพปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยการนำระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาพัฒนาดำเนินการจัดเก็บรายได้ รวมถึงการปรับปรุง
แหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ และระบบการจัดเก็บภาษี 

6 23,353,549.00 งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สังคมและชุมชน 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี คนทำงาน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 

7 2,037,650.00 งบประมาณไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวน

โครงการ 
จำนวนเงิน เหตุผลที่ไมไ่ด้ดำเนินการจริง 

 
2.  การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบลโพนงาม   สร้างจิตสำนึก
ในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 
  

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ตลอดถึงอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ให้เพียงพอและมีคุณภาพ 
2. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตชุมชน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรม โดยการอบรมจริยธรรม ศีลธรรมให้กับ
นักเรียนในโรงเรียน 
4.ส่งเสริมและทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้าน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีงานสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นต้น 
5.ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับได้มีโอกาสเล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการ เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีค่านิยมท่ีดี
เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนให้หันมาใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สนใจกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 

       5 

 
 
 
 
 
 

7,386,430 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน เหตุผลที่ไมไ่ด้ 
ดำเนินการจริง 

4.การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1. พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร 
อปพร.ยามท้องถิ่นประสานความร่วมมือชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 
2.ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยการจัดชุดสายตรวจออกตรวจชุมชนทั่วทุกชุมชน ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในจุดที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย 
3.ประสานงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเรื่องวินัยจราจรตลอดจนเครื่องหมายจราจร 
ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
4.การจัดหาให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยให้มี
มาตรฐาน ครบถ้วน ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่
ราษฎร สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
5.การจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน ในการสำรวจสภาพพ้ืนที่ การอยู่อาศัยของประชาชนใน
แต่ละชุมชน เพ่ือจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอย่างจริงจัง 
6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมที่
จะรับมือปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
7. พัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน
งาม  ให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอดูแล 

7 681,300.00 งบประมาณไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน เหตุผลที่ไมไ่ด้ดำเนินการจริง 

 ปกป้องทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย  และจัดให้มีเวรยามตลอด 24 
ชั่วโมง 

   

5.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การพัฒนา
อาชีพและรายได้ 
การลงทุน 

1.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความสมดุล สอดคล้องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการ เพ่ือ
ยกระดับรายได้ สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ มุ่ง
กระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำตลอด
ฤดูกาล 
3.  พัฒนากระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมทั้งพัฒนา
แหล่งการตลาดเพ่ือรองรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ิมศักยภาพแก่เกษตรกรในการเพ่ิม
ผลผลิตสนับสนุนสินค้าภาคเกษตรควบคู่กับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และดำเนินการ
พัฒนาปรับปรุง 

6 2,651,750.00 งบประมาณไม่เพียงพอ 

6.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบผังเมือง 

1.องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสาย
หลักให้ได้มาตรฐาน และปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกัน
ได้ 
2. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพ่ือให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
3.  ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วทุกแหล่งชุมชน เพ่ือสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

65 28,886,086.40 

 
 
 

งบประมาณไม่เพียงพอ  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จำนวน

โครงการ 
จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจาก
เศษวัสดุเหลือใช้    ลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการนำขยะกลับมารี
ไซเคิล 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลโพนงามให้สะอาด สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการสร้าง
พ้ืนที่สีเขียวให้มากข้ึน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
4. รณรงค์การขุดลอกวัชพืช ขุดลอกรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังจัดระบบเก็บขยะมูลฝอยไม่ให้ตกค้าง จัดให้มีถังขยะที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะเพ่ือสร้างเป็นรายได้เสริ 

2 95,475.00 งบประมาณไม่เพียงพอ 

 รวม 98 62,092,240.04  
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     1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
       เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง 
       1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

1.การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

- 1.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.
บุคลากรทุกคนและผู้
ก่อให้เกิดประโยชน์ 

547,200.00 องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโพนงามมี 
ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

บุคลากรของ อบต.มี 
ความรู้และประสิทธิ 
ภาพในการทำงาน 

2.โครงการจดักิจกรรมรัฐพิธี

อำเภอหนองหาน(อุดหนุน) 
ส่วนราชการ  หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ 

8,000.00 ทุกภาคส่วนร้อยละ 80 ได้
รำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบัน
กษัตริย์ 
 

ส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง 
และประชาชนในพื้นที่
ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม 

3.โครงการให้บริการประชาชน
นอกสถานท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนงาม 

จัด อบต.สัญจร  
ทั้ง 21  หมู่บ้าน 

21,575.00 บุคลากรอบต.ร้อยละ  
90 ได้เชื่อมความ 
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

ประชาชนรู้บทบาท 
หน้าที่ของ อบต. 
มากขึ้น 
 

รวม 576,775.00   
2.การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สังคมและชุมชน 

- 4.โครงการป้องกันและควบคุม
พาหนะโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าให้ 
แก่สุนัขและแมวใน 

50,000.00 สัตว์ในเขตตำบล 
ร้อยละ 70 ถูกควบ 
คุมมิให้เกิดโรค 

สุนัขและแมวได้รับ 
ภูมิคุ้มกันทุกตัว 
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เขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโพนงาม   
จำนวนไม่น้อยกว่า  
1,500 ตัว 

5.โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใย
แห่งครอบครัว(อุดหนุน) 

เด็กแรกเกิดในพื้นที่ 
ตำบลโพนงาม 

20,000.00 ทารกแรกเกิดร้อยละ 
 70  ได้รับน้ำ นมแม่ 

อัตราการเลี้ยงด้วย 
นมแม่อย่างเดียว 6 
 เดือนเพิ่มเป็นร้อยละ  
60 แม่และครอบครัว 
มีความเข้มแข็ง  
และส่งผลให้คุณภาพ 
ชีวิตเด็ก 0-5 ปีดีขึ้น 

6.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิอำเภอหนองหาน
(อุดหนุน) 

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองหาน 

30,000.00 ได้รับการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

ได้รับการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติด 

7.โครงการปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารแสดงสินค้าตำบล    
โพนงาม 

ปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่
ภายในอาคารสำนักงาน
(ขนาดและรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กำหนด) 

79,500.00 พ้ืนที่ภายในอาคารได้รับ
การปรับปรุงให้มีความ
สวยงามเหมาะสมมี
สภาพพร้อมใช้งานได้ดี 
1 แห่ง 

พ้ืนที่ภายในอาคาร
ได้รับการปรับปรุงให้
มีความสวยงาม
เหมาะสมมีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ดี 

  8.โครงการสร้างตลาดประชา
รัฐตามนโยบายของรัฐบาล 

 249,500.00   
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9.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนใน
ตำบลโพนงาม 

สตรี เด็ก ผู้สูงอายุและผู้
พิการ ในพ้ืนที่ตำบล     
โพนงาม 

60,000.00 สตรี เด็กผู้สูงอายุและผู้
พิการ ร้อยละ 60 ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

เสริมสร้างความรู้ 
ทักษะให้แก่สตรี เด็ก 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

10.โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี เด็ก ผู้สูงอายุและ   
ผู้พิการ 

ประชาชนในพื้นท่ีตำบล
โพนงาม 

18,850.00 ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือตามท่ีได้ร้อง
ขอร้อยละ 60 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

11.โครงการลงทะเบียน
รายชื่อผู้สูงอายุ 

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ 4,650.00 ข้อมูลผู้สูงอายุครบถ้วน 
ร้อยละ 100  

ผู้สูงอายุได้รับการ
บริการด้านสวัสดิการ
สังคมอย่างทั่วถึง 

12.โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น  ช่างตัดผม  ช่าง
เสริมสวย ทำอาหาร ทำขนม 
ทำลูกประคบสมุนไพร 

ประชาชนในพื้นท่ี 30,000.00 ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 

ส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีอาชีพ  
สร้างรายได้ 

13.โครงการสนับสนุนกลุ่ม
พัฒนาสตรี 

อาสาสมัครกลุ่มสตรีใน
พ้ืนที่ตำบลโพนงาม 

4,500.00 มีจำนวนอาสาสมัคร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

มีอาสาสมัครส่งเสริม
งานพัฒนาชุมชน 

14.กลุ่มอาชีพตำบลโพนงาม
(อุดหนุน) 

ประชาชนในพื้นท่ีตำบล
โพนงาม 

40,000.00 ประชาชนในตำบลโพน
งามรายได้เพ่ิมขึ้น     
ร้อยละ 70 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
อาชีพเสริม และสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน 

รวม 587,000.00   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการ

พัฒนา 
โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับ 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- 15.ค่าจัดการเรียนการสอน จัดหาสื่อการ 
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

370,600.00 ศูนย์เด็กเล็กฯ 
ร้อยละ 80 มีสื่อการ
เรียนการสอน 

ศพด.มีสื่อการ 
เรียนการสอน 
 

16.โครงการจัดงานวันเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นที่ 

30,000.00 เด็กนักเรียนร้อยละ 90 
มีอารมณ์และ 
สติปัญญาดี   

ผู้ดูแลเด็กและ 
ผู้ปกครองมี 
ความสัมพันธ์ 
อันดีต่อกัน 

17.โครงการประชุมผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดประชุมผู้ปกครองของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.โพนงาม 

15,000.00 ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุม 

ผู้ปกครองได้
รับทราบนโยบาย
และการจัดกิจ 
กรรมต่างๆ พร้อมทั้ง
ได้แลกเปลี่ยน 
แนวคิดในการ 
พัฒนาเป็นไปในแนว
ทิศทางเดียวกันและ
เกิดประโยชน์แก่
ผู้เรียน 

18.โครงการฝึกอบรมการดูแล
สุขภาพปากและฟันของเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

4,850.00 เด็กเล็กมีสุขภาพปาก
และฟันที่ดีร้อยละ  60 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ปากและฟันที่ดี 
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19.โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

9,300.00 กรรมการฯร้อยละ 90 
มีความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน 

ศพด.มีความ 
กระตือรือร้นในด้าน
การเรียนการสอน 

20.จัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา 

ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นที่
เสียหาย 

93,200.00 สนามเด็กเล็กฯ 
อยู่ในสภาพที่ดี 
ร้อยละ 90 

เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สนามท่ี 
ปลอดภัย 

21.ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(อุดหนุน) 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่ 

4,416,000.00 เด็กนักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับอาหาร
กลางวันครบ 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
โภชนาการอย่าง 
เหมาะสม  
ตามวัย 

22.โครงการฝึกอบรมเข้าค่าย
เยาวชน 

เยาวชนในเขตพื้นที่ 56,950.00 เยาวชนร้อยละ 60 
ได้รับความรู้ 

นักเรียนรู้ได้เรียนรู้
จากสถานที่จริง 

  23.โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน 

เยาวชนในเขตพื้นที่ 32,600.00 เยาวชนร้อยละ 
 60 ได้รับความรู้ 

เยาวชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

24.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
พื้นที ่

จัดการแข่งขันกีฬาระดับ
ตำบลและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันในระดับจังหวัด 

58,950.00 ประชาชน  
ร้อยละ 50 มีโอกาสได้
ออกกำลังกาย 

เยาวชนได้แข่งขัน
กีฬาระดับตำบล 

25.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ์

การจัดกิจกรรม 
โครงการ 1 ครั้ง/ปี 

14,000.00 ประชาชนร้อยละ 60 
ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ 
ประเพณี 

ประชาชนตำบลโพน
งามได้รับรู้ถึง
ประเพณี  
วัฒนธรรมไทย 
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26.โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

สนับสนุนการจัดงานประเพณี 127,420.00 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี 

ประเพณีต่าง ๆ  
ยังคงอยู่ 

27.โครงการอนุรักษ์ประเพณีรด
น้ำขอพรผู้สูงอาย ุ

การจัดกิจกรรมโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

30,000.00 ประชาชนร้อยละ  
60 ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี 

ประชาชนตำบลโพน
งามได้รับรู้ถึง
ประเพณี  
วัฒนธรรมไทย 

28.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์ศิลปะวฒันธรรมและ
ประเพณีแหล่งมรดกโลกบา้นเชยีง 

เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

50,000.00 ประชาชนในเขตพ้ืนที่
อำเภอหนองหาน ร้อย
ละ 70 ไดต้ระหนักเห็น
คุณค่าของอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
มรดกโลกบ้านเชียง 
 

ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมของแหล่ง
มรดกโลกบ้านเชียง 
อำเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี รู้จัก
อย่างกว้างขวาง 

29.โครงการจัดทำขบวนแห่ใน
งานประเพณีประจำปทีุ่งศรีเมือง
อุดรธาน ี

ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี 

15,000.00 ประชาชนที่ได้รับความ
ช่วยเหลือได้รับความพึง
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนจังหวัด
อุดรธานี ชาวอำเภอ
หนองหาน มีขวัญ
กำลังใจที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

รวม 5,323,870.00   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

- 30.โครงการประชุมเครือข่าย
ป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด 
และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล
โพนงาม 

การจัดประชุมตัวแทน
เครือข่าย 

50,000.00 จัดประชุมตัวแทน
เครือข่ายเดือนละ 
1 ครั้ง 

เขตพ้ืนที่ตำบลโพน
งาม มีส่วนร่วม
ดำเนินการสร้าง
เครือข่าย 

31.โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน(อุดหนุน) 

ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถ
ใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา
ในเขตตำบล 
โพนงาม 

5,000.00 เพ่ือลดปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน
ร้อยละ 60 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม่ 

รวม 55,000.00 - - 

 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวน
เงิน 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาอาชีพและรายได้ 
การลงทุน 

-  - - - - 

รวม - - - 
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ยุทธศาสตร์ แนว

ทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

6.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบผังเมือง 

- 32.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคก
สว่างนาดีหมู่ที่ 13   
( รอบหมู่บ้าน ) 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 45 เมตร ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จำนวน 9 ท่อน 

99,500.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 1 สาย 

33.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงคำ 
หมู่ที่ 16 ( ภายในหมู่บ้าน ) 

ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไม่มีไหล่
ทาง เมตร ยาว  72 เมตร 

149,400.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 1 สาย 

34.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน
บาก หมู่ที่ 9   ( ภายในหมู่บ้าน ) 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 71.50 เมตร 

 119,500.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 1 สาย 

35.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอน
ยางเดี่ยว หมู่ที่ 10 (เส้นหลัง
โรงเรียน) 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว  14 เมตร 

29,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 1 สาย 

36.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนิคม
หนองตาล หมู่ที่ 2 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 214 เมตร 

449,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 1 สาย 
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37.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโพน
งาม หมู่ที่ 15 (เส้นหอปู่เจ้าเอกถึง
บ้านโนนคุ้มพิมสวรรค์) 

ขนาดกว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร  ยาว  119  เมตร 

249,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 1 สาย 

38.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านสะคาม หมู่ที่ 3       
( เส้นกลางบา้น ) 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว  119 เมตร 

249,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 1 สาย 

  39.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองดินจี่  
หมู่ที่  12 

ขนาดกว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่
ทาง 0.50 เมตร  ยาว   71.50 เมตร 

149,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 1 สาย 

40.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองสองห้อง  
หมู่ที่ 6  (ภายในหมู่บ้าน ) 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 119 เมตร 

249,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 1 สาย 

41.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 
 ( สายวัดโพธิ์สว่าง ) 

ตามแบบแปลน อบต.โพนงาม 99,500.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 
1 สาย 

42.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนิคมหนองตาล  
หมู่ที่ 20 

ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง
กว้าง 0.50  เมตร  ยาว 52 เมตร 

108,500.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 
1 สาย 

43.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนศรีพัฒนา  

ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่
ทางกว้าง 0.50 เมตร  ยาว  85 เมตร 

186,700.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนนคสล. 
1 สาย 
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หมู่ที่ 18 ( เส้นเข้าวัดโนนศรีวรา
รามและรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ ) 
44.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศาลา  หมู่ที่ 21  - 
ดอนหายโศก ตำบลดอนหายโศก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร ยาว  118  เมตร 

309,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนน 
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนนคสล. 
1 สาย 

45.โครงการก่อสร้างบล็อกเหลี่ยม
ระบายน้ำกั้นลำห้วยดานตอนบน 
บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่ 10 

ขนาด 1.80x1.80 เมตร  ยาว 5 เมตร จำนวน 
2 ช่อง 

227,500.00 เพื่อให้ประชาชนใน 
ตำบลมีถนนสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ร่องระบายน้ำ 
ยาว  5 เมตร 

46.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 11(ภายในหมู่บา้น) 

 ขนาด 0.40x0.50 ม.ยาว 91.50 ม.พร้อมบ่อ
พัก จำนวน 1 บ่อ 

248,800.00 เพื่อให้ประชาชนใน 
ตำบลมีถนนสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ร่องระบายน้ำ 
ยาว  91.50 เมตร 

47.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านโคก หมู่ที่  5 ( สายหนา้บา้น 
นายชู พลลาภ ) 

ขนาด 0.40x0.50 เมตร  ยาว 90.50 เมตร พร้
อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ  

248,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน 
ตำบลมีถนนสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ร่องระบายน้ำ 
ยาว  90.50 เมตร 

  48.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านโคกพัฒนา  หมู่ที่ 17 
 ( คุ้มอุดม ) 

ขนาด 0.40x0.50 เมตร  ยาว 36 เมตร 99,500.00 เพื่อให้ประชาชนใน 
ตำบลมีถนนสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ร่องระบายน้ำ 
ยาว  36 เมตร 

49.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่  14   
( เส้นสหกรณ์ร้านค้า ) 

ขนาด 0.40x0.50 เมตร  ยาว 100 เมตร พร้อ
มบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ 

271,800.00 เพื่อให้ประชาชนใน 
ตำบลมีถนนสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ร่องระบายน้ำ 
ยาว  100 เมตร 

50.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ 20  

ขนาด 0.40x0.50 เมตร  ยาว 40 เมตร 110,500.00 เพื่อให้ประชาชนใน 
ตำบลมีถนนสัญจร 

ร่องระบายน้ำ 
ยาว  40 เมตร 
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 ( ภายในหมู่บา้น ) ไปมาสะดวก 
51.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านโพนงาม หมู่ที่  1 ( เสน้
ด้านหลัง รพ.สต. หมู่ที่ 1 ) 

ขนาด 0.40x0.50 ม.ยาว 91.50 ม.พร้อมบ่อ
พัก จำนวน 1 บ่อ 

248,800.00 เพื่อให้ประชาชนใน 
ตำบลมีถนนสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ร่องระบายน้ำ 
ยาว  91.50เมตร 

52.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 19 

ขนาด 40x50 เมตร  ยาว 92 เมตร  ไม่มีบ่อ
พัก 

248,800.00 เพื่อให้ประชาชนใน 
ตำบลมีถนนสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ร่องระบายน้ำ 
ยาว  92 เมตร 

53.โครงการลูกรัง บ้านดงคำ หมู่ที่ 
8 ( ลงหินลูกรังถนนดงคำ - โคก
สว่างนาดี ) 

ปริมาณ  390 ลูกบากศ์เมตร 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน 
ตำบลมีถนนสัญจร 
ไปมาสะดวก 

ถนน 1  สาย 

54.โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านศาลา  หมู่ที่ 7 
(อุดหนุน) 

ตามแบบแปลน กฟภ.กำหนด 39,364.71 ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่างจำนวน 
20 ครัวเรือน 

55.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
บ้านดงคำ  หมู่ที่ 16(อุดหนุน) 

ตามแบบแปลน กฟภ.กำหนด 99,679.99 ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่างจำนวน 
20 ครัวเรือน 

56.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
บ้านศาลา  หมู่ที่ 21(อุดหนุน) 

ตามแบบแปลน กฟภ.กำหนด 149,115.62 ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่างจำนวน 
20 ครัวเรือน 

57.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12(อุดหนนุ) 

ตามแบบแปลน กฟภ.กำหนด 89,662.82 ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่างจำนวน 
20 ครัวเรือน 
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58.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ในหมู่บ้านโพนงาม  หมู่ที่ 15 
(อุดหนุน) 

ตามแบบแปลน กฟภ.กำหนด  49,630.61 ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่างจำนวน 
20 ครัวเรือน 

  59.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน  บา้นดอนบาก   
หมู่ที่ 9(อุดหนุน) 

ตามแบบแปลน กฟภ.กำหนด  127,247.25 ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่างจำนวน 
20 ครัวเรือน 

60.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
รอบหมู่บ้าน บา้นโคกสว่างนาด ี 
หมู่ที่ 13(อุดหนุน) 

ตามแบบแปลน กฟภ.กำหนด  149,816.19 ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่างจำนวน 
20 ครัวเรือน 

61.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เส้นวัดโพธิส์ว่างถนนรอบหมู่บา้น  
 บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4(อุดหนนุ) 

ตามแบบแปลน กฟภ.กำหนด  135,170.33 ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่างจำนวน 
20 ครัวเรือน 

62.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
บ้านดงคำ หมู่ที่ 8(อุดหนุน) 

ตามแบบแปลน กฟภ.กำหนด  98,554.22 ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่างจำนวน 
20 ครัวเรือน 

63.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น  บ้านดงคำ   
หมู่ที่ 8(อุดหนุน) 

ตามแบบแปลน กฟภ.กำหนด  99,155.90 ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
แสงสว่างจำนวน 
20 ครัวเรือน 

64.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 

ตามแบบแปลน อบต. 74,000.00 พ้ืนที่ภายในอาคาร
ได้รับการปรับปรุงให้มี
เหมาะแก่การใช้งาน 

พ้ืนที่ภายใน
อาคารได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
เหมาะแก่การ 
ใช้งาน 
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65.โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
โพนงาม 

ตามแบบแปลน อบต. 15,000.00 พ้ืนที่ภายในอาคาร
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ความสะดวกแก่การใช้
งาน 

พ้ืนที่ภายใน
อาคารได้รับการ
ปรับปรุงให้มี
ความสะดวกแก่
การ 
ใช้งาน 

66.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรเส้นบ้านพ่อเดือน  
บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 17(อุดหนนุ) 

ตามแบบแปลน กฟภ.กำหนด  140,915.96 ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ 
แสงสว่างจำนวน  
20 ครัวเรือน 

67.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านโคกพัฒนา    
หมู่ที่ 17 – บ้านดอนยางเดี่ยว   
หมู่ที่ 10 

ตามแบบแปลน อบต. 1,903,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนน คสล.1 สาย 

  68.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกสว่างนาดี หมู่ที่ 13-บ้านดอน
บาก หมู่ที่ 9 (ช่วงระหว่างบ้าน
ศาลา  หมู่ที่ 7,21-บ้านนางิ้ว  
หมู่ที่ 11) 

ตามแบบแปลน อบต. 1,745,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนน คสล.1 สาย 

69.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

ตามแบบแปลน อบต. 268,000.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนน คสล.1 สาย 
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หนองดินจี่ หมู่ที่ 12-บ้านทุ่งยั้ง  
หมู่ที่ 4 

70.โครงการวางท่อส่งน้ำเข้า
หนองขาม  บ้านนิคมหนองตาล  
หมู่ที่ 2 

ตามแบบแปลน อบต. 85,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ
กินน้าใช้ได้ตลอดปี 

ท่อส่งน้ำเข้า  
จำนวน 1  แห่ง 

71.โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในบ้าน
โพนงาม  หมู่ที่ 1 

ตามแบบแปลน อบต. 32,800.00 เพื่อให้ประชาชน 
ในตำบลมีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

ถนน คสล. 1 สาย 

72.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายคุ้มหนองบ่อน้อยบ้านดอน
บาก หมู่ที่ 9 –หนองบ่อ(บริเวณ
ท่อระบายน้ำห้วยยาง) 

ตามแบบแปลน อบต. 63,800.00 การเดินทางสะดวกขึ้น
ร้อยละ  90 

ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

73.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านโนนศรีพัฒนา หมู่ที่ 18-
บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่ 10 

ตามแบบแปลน อบต. 32,000.00 การเดินทางสะดวกขึ้น
ร้อยละ  90 

ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

74.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหน้าโรงเรียนบ้านศาลา  
 หมู่ที่ 21-บ้านนางิ้ว  หมู่ที่  11 

ตามแบบแปลน อบต. 24,700.00 การเดินทางสะดวกขึ้น
ร้อยละ  90 

ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 
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  75.โครงการปรับปรุงอาคาร
เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาอาคาร 
กองคลัง 

ตามแบบแปลน อบต. 99,500.00 การเดินทางสะดวกขึ้น
ร้อยละ  90 

ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

76.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามแบบแปลน อบต. 44,500.00 การเดินทางสะดวกขึ้น
ร้อยละ  90 

ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

77.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนงาม 

ตามแบบแปลน อบต. 9,606.00 การเดินทางสะดวกขึ้น
ร้อยละ  90 

ประชาชนใน 
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

78.โครงการตกแต่งภายใน
สำนักงานหลังใหม่(อบต.โพนงาม) 

ตามแบบแปลน อบต. 69,500.00 การเดินทางสะดวกขึ้น
ร้อยละ  90 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

รวม 9,844,519.60   
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- 79.โครงการปลูกป่าในพืน้ที่ตำบลโพน
งาม 

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่ตำบลโพนงาม 

9,525.00 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจร้อยละ  
60 

ประชาชนมีจิตในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

80.โครงการร้อยดวงใจ  ร่วมใจลด
โลกร้อน 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่ตำบลโพนงาม 

32,000.00 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจร้อยละ  
60 

ประชาชนมีจิตในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

81.โครงการธนาคารขยะ ปริมาณขยะลดลง ลด
รายจ่ายค่าการจัดการ
ขยะของอบต.โพนงาม 
-มีการจัดตั้งธนาคารขยะ
เพ่ิมข้ึน 

50,000.00 มีการจัดตั้งธนาคาร
ขยะเพ่ิม 1 หมู่บ้าน 
 

ชุมชนได้เรียนรู้และ
เกิดความรู้ในการคัด
แยกขยะ 
 

รวม 91,525.00   
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    1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
     1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จำนวนเงิน 
ที่ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

- - - - - - 
รวม    

 
 
     1.4.2 ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จำนวนเงิน 
ที่ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สำคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

- - - - - -  
รวม     

 
 
    1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
     

ลำดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 
1 - - - - 
2     
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 2. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงามในเขตจังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ อบต.โพนงาม) 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตาม
แผน 

ดำเนินการ
จริง 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

- การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการแบบ
บูรณาการ 

ด้านบริหารจัดการแบบบูรณา
การ 

1.การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

16 6 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
 

- การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้สังคม      
มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี 

2.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สังคมและชุมชน 

15 8 

3.ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

- การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการกีฬา 

การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้สังคม      
มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

45 10 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงามในเขตจังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ อบต.โพนงาม) 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตาม
แผน 

ดำเนินการ
จริง 

1. ด้านความ
มั่นคง 
 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 

- การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การเสริมสร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน 

4.การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคมและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

6 4 

2.ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

การยกระดับการค้า 
การผลิตสินค้า
ทางการเกษตร 

การพัฒนาด้านส่งเสริม
การลงทุนและพานิชยก
รรม 

การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ 

5.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การพัฒนา
อาชีพและรายได้ การ
ลงทุน 

9 1 

5.ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 

- การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การพัฒนาศักยภาพการค้าการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในอนุภาคลุ่ม 
น้ำโขง 

6.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบผังเมือง 

77 40 

 
 



37 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงามในเขตจังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ อบต.โพนงาม) 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตาม
แผน 

ดำเนินการ
จริง 

5.ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

การพัฒนาด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว  การ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้  
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

7.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 1 

รวม 173 70 
 

    
    1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 70 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด  173 
โครงการ 
    2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  173  โครงการ ดำเนินการจริง  70   โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  41.46  ของจำนวน
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
 ยุทธศาสตร์ 

ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 

1.ด้านบริหารทั่วไป 1.แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

สำนักปลัด - 1 499,600.00 
สำนักงานอำเภอ 

หนองหาน 
สำนักปลัด 1 8,000 

กองคลัง - 1 20,000 
1.ด้านการดำเนินงานอ่ืนๆ  1.แผนงานงบกลาง 1.กองสวัสดิการฯ - 3 17,911,200 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สังคมและชุมชน 

1.ด้านบริการชุมชนและ 
สังคม 

1.แผนงานสาธารณสุข 1.กองสาธารณสุขฯ - 3 500,000 
2.แผนงานสังคม
สังเคราะห์ 

1.กองสวัสดิการฯ - 4 103,975 

2.สำนักงานอำเภอ
หนองหาน 

กองสวัสดิการฯ 1 20,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

1.ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
 

1.แผนงานการศึกษา 1.กองการศึกษาฯ - 6 8,251,913 

2.ด้านศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2.แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมนันทนาการ 

1.กองการศึกษาฯ - 2 134,315 

2.สำนักงานอำเภอ
หนองหาน 

กองการศึกษาฯ 2 65,000 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

4.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป 1.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

1.สำนักปลัด - 1 178,550.00 

2.สำนักงานอำเภอ 
หนองหาน 

สำนักปลัด 1 5,000.00 

2.แผนงานสาธารณสุข 1.กองสาธารณสุขฯ - 2 70,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนา
อาชีพและรายได้  การลงทุน 

ด้านการเศรษฐกิจ 1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

1.กองสวัสดิการฯ - 1 20,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบผังเมือง 

ด้านบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อำเภอหนองาน 

กองช่าง 10 1,304,334.98 

2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

2.กองช่าง - 30 5,215,585.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านอนุรักษ์แหล่ง
น้ำและป่าไม้ 

1.แผนงานการเกษตร สำนักปลัด - 1 8,875.00 

รวม 70 34,316,348 
 



40 

 

 

หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน กไ็ด้ และหน่วยงานรับผดิชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมี
หลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจา้ปขีององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เช่น ด้านบริหารทั่วไป  
ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นตน้   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์การบรหิารส่วนตำบลโพนงาม เช่น แผนงานการศึกษา 
แผนงาน  สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 

4.3  สรุปโครงการทั้งหมด ของงบประมาณปี 2563   
ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดำเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองการบริหาร     
1 1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน   
500,000 499,600.00 ร้อยละ  60 ร้อยละ  47.50 

2 2.โครงการงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน(อุดหนุน)   10,000 8,000 ร้อยละ  90 ร้อยละ  100 
3 3.โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลโพนงาม   
20,000 20,000 ร้อยละ  80 ร้อยละ  90 

4 4.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  15,000,000 13,708,800.00 ร้อยละ  90 ร้อยละ  95 
5 5.เบี้ยยังชีพคนพิการ  4,000,000 4,090,400.00 ร้อยละ  90 ร้อยละ  95 
6 6.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  150,000 112,000.00 ร้อยละ  90 ร้อยละ  95 

รวมทั้งสิ้น 18,438,800.00 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน     
7 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(อุดหนุน) 
20,000 20,000 ร้อยละ  60 ร้อยละ  60 

8 2.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(อุดหนุน)  420,000 420,000 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
9 3.โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะโรคพิษสุนัขบ้า  70,000 50,000.00 ร้อยละ  70 ร้อยละ  100 
10 4.โครงการตำบลนมแม่เพ่ือสายใยแห่งครอบครัว(อุดหนุน)  50,000 30,000.00 ร้อยละ  70 ร้อยละ  100 
11 5.โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ   150,000 7,775.00 ร้อยละ  20 ร้อยละ  90 
12 6.โครงการลงทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ   10,000 6,200.00 ร้อยละ  100 ร้อยละ  95 
13 7.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น   40,000 30,000.00 ร้อยละ  60 ร้อยละ  95 
14 8.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในตำบลโพนงาม 100,000 60,000.00 ร้อยละ  60 ร้อยละ  99.2 

รวมทั้งสิ้น 623,975   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ     

15 1.ค่าจัดการเรียนการสอน   120,000 385,800.00  ร้อยละ  80 ร้อยละ 90  
16 2.โครงการแข่งขันทักษะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   400,000 57,760.00  ร้อยละ  80 ร้อยละ  90 
17 3.โครงการจัดงานวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   50,000 30,000 ร้อยละ  90 ร้อยละ 90 
18 4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสถานศึกษา  4,700,000 1,257,560.00  ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 
19 5.ค่าอาหารเสริม (นม)  600,000 2,599,033.46 ร้อยละ  90 ร้อยละ  100 
20 6.ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(อุดหนุน)  
1,200,000 3,921,760.00  ร้อยละ 100 ร้อยละ  100 

21 7.โครงการแข่งขันกีฬาภายในพ้ืนที่    100,000 56,055.00 ร้อยละ  50 ร้อยละ  80 
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          4.3  สรุปโครงการทั้งหมด   

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดำเนินการ
จริง(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

22 8.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   400,000 78,260.00  ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 
23 9.โครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2563(อุดหนุน)   
50,000 50,000.00  ร้อยละ  70 ร้อยละ  100 

24 10.โครงการสนับสนุนขบวนแห่ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 
2562(อุดหนุน)  

20,000 15,000.00  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

รวมทั้งสิ้น 8,451,228.46   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย     

25 1.โครงการรณรงค์ป้องกัน ประชารัฐร่วมใจ ถนนปลอดภัยทุกเส้นทาง โดย ศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

55,000 5,000 ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 

26 2.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำปีงบประมาณ 2563  300,000 178,550 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60  
27 3.โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด และศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ตำบลโพนงาม   
60,000 40,000.00 จัดประชุม

ตัวแทนเครือข่าย
เดือนละ 1 ครั้ง 

จัดประชุมตัวแทน
เครือข่ายจำนวน 8 

ครั้ง 
28 4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน ของศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองหาน(ศป.ปส.อ.)จังหวัดอุดรธานี(อุดหนุน) 
30,000 30,000.00 ร้อยละ  60 ร้อยละ 60   

รวมทั้งสิ้น 253,550   
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและรายได้  การลงทุน     
29 1.กลุ่มอาชีพตำบลโพนงาม(อุดหนุน) 

 
100,000 20,000.00  ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 

รวมทั้งสิ้น 20,000.00    
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง     

30 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 13 
- ข้างวัดสระนันทะวัน 
- สี่แยกบ้านนายแสนพันถึงห้วยหิน 
- แยกบ้านนายวิชาญ ตำบลดอนหายโศก(อุดหนุน)  

400,000 139,086.94  ร้อยละ 60 ร้อยละ  60 

31 2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ คุ้มหนองบ่อ ไปบ้านศาลาและหนองบ่อ หมู่ที่ 9 
(อุดหนุน) 

200,000 98,609.43  ร้อยละ 60 ร้อยละ 30 

32 3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านนายประจักร สงวนรักษ์ ถึงบ้านนางจันที  
สีโนนเขวา  หมู่ที่ 8(อุดหนุน) 

200,000 81,931.97  ร้อยละ 60  ร้อยละ 30 

33 4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ หมู่ที่ 18(อุดหนุน) 200,000 89,445.24  ร้อยละ 60  ร้อยละ 30 
34 5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (เส้นหนองดินจี่-หนองทุ่งยั้ง) หมู่ที่ 12(อุดหนุน) 400,000 245,953.25  ร้อยละ 60 ร้อยละ  30 
35 6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เส้นแยกป่าช้าอำเภอประจักษ์ หมู่ที่ 10(อุดหนุน) 400,000 131,660.23  ร้อยละ 60 ร้อยละ  30 
36 7.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเส้นบ้านนายศิริ  ชมชัยรัตน์ สามแยก  

หมู่ที่ 7(อุดหนุน)  
400,000 244,085.71  ร้อยละ 60 ร้อยละ 30 

37 8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน คุ้มหนองบ่อน้อย และคุ้มดอนบาก 
หมู่ที่ 9(อุดหนุน) 

200,000 148,847.23  ร้อยละ 60 ร้อยละ 30 
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    4.3  สรุปโครงการทั้งหมด   
ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดำเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

38 9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน หมู่ที่  2(อุดหนุน)  200,000 64,379.85  ร้อยละ 60 ร้อยละ 30 
39 10.โครงการก่อสร้างป้ายแนวเขตตำบลโพนงาม   25,000 20,000.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

40 11.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม   

30,000 49,700.00  ร้อยละ 80 ร้อยละ  60 

41 12.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี พร้อมประตู 100,000 73,800.00  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

42 13.โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 20   250,000 248,500.00  ศาลากลางบ้าน  
1 หลัง 

ศาลากลางบ้าน  
1 หลัง 

43 14.โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าอาคารสำนักงาน อบต 
.หลังใหม่)   

100,000 127,500.00  ลานกิจกรรม  
 1  แห่ง 

ลานกิจกรรม  
 1  แห่ง 

44 15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านตะวันออกไปวัดอรัญยิกา
วาส หมู่ที่ 6   

250,000 237,500.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

45 16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างวัดโพธิ์ศรีสมพรหนอง
ป๋อมแป๋ม หมู่ที่ 10   

200,000 152,000.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60  

46 17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปเมรุทางทิศตะวันตก
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 18   

250,000 152,000.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 
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  4.3  สรุปโครงการทั้งหมด   
ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดำเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

47 18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านถึงหอปู่
เอก หมู่ที่ 15   

250,000 237,500.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

48 19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้านเส้น 
หน้าวัด หมู่ที่ 8   

250,000 199,500.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

49 20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกเส้นไปหนองทุ่ง
ยั้งข้างวัด  หมู่ที่ 4   

250,000 237,500.00  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

50 21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโรงเรียนไปวัดป่า 
หมู่ที่ 13   

250,000 152,000.00  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

51 22.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดสามแยก
บ้านนางบัวศรี-สี่แยก รพ.สต.โพนงาม) หมู่ที่ 1   

250,000 218,000.00  ความยาวร่องระบาย
ขนาด 0.40x0.50 
เมตร ยาว 90 เมตร 

ความยาวร่องระบาย
ขนาด 0.40x0.50 
เมตร ยาว 90 เมตร 

52 23.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(เส้นสหกรณ์ร้านค้า) จนสุดเส้น หมู่ที่ 14   

250,000 293,000.00   ความยาวร่องระบาย
ขนาด 0.40x0.50 
เมตร ยาว 123 เมตร 

ความยาวร่องระบาย
ขนาด 0.40x0.50 
เมตร ยาว 123 เมตร 
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       4.3  สรุปโครงการทั้งหมด 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดำเนินการจริง(บาท) ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

53 24.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางนงค์จนสุดสาย  หมู่ที่ 3   

250,000 249,000.00   ความยาวร่องระบาย
ขนาด 0.40x0.50 

เมตร ยาว 74 เมตร 

ความยาวร่องระบาย
ขนาด 0.40x0.50 

เมตร ยาว 74 เมตร 

54 25.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2   

250,000 182,500.00  ความยาวร่องระบาย
ขนาด 0.40x0.50 

เมตร ยาว 74 เมตร 

ความยาวร่องระบาย
ขนาด 0.40x0.50 

เมตร ยาว 74 เมตร 
55 26.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคุ้มคูณเงินพัฒนา หมู่ที่ 19 

  
250,000 316,000.00  ความยาวร่องระบาย

ขนาด 0.40x0.50 
เมตร ยาว 135 เมตร 

ความยาวร่องระบาย
ขนาด 0.40x0.50 

เมตร ยาว 135 เมตร 
56 27.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำด้านทิศตะวันตกที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม   
250,000 169,500.00  ความยาวร่องระบาย

ขนาด 0.40x0.50 
เมตร ยาว 71 เมตร 

ความยาวร่องระบาย
ขนาด 0.40x0.50 

เมตร ยาว 71 เมตร 
57 28.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ศาลา

กลางบ้าน - โรงเรียนบ้านดงคำ หมู่ที่ 16   
250,000 299,000.00  ความยาวร่องระบาย

ขนาด 0.40x0.50 
เมตร ยาว 123 เมตร 

ความยาวร่องระบาย
ขนาด 0.40x0.50 

เมตร ยาว 123 เมตร 
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       4.3  สรุปโครงการทั้งหมด 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดำเนินการจริง
(บาท) 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

58 29.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหน้าบ้านแม่หนูแพง - สามแยกไปบ้าน 
ทุ่งยั้ง หมู่ที่ 17   

250,000 274,000.00  ความยาวร่อง
ระบายขนาด 

0.40x0.50 เมตร 
ยาว 115 เมตร 

ความยาวร่อง
ระบายขนาด 

0.40x0.50 เมตร 
ยาว 115 เมตร 

59 30.โครงการขยายเขตน้ำประปาบริเวณนาทม หมู่ที่ 5   250,000 149,500.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 
60 31.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 11   250,000 249,500.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 
61 32.โครงการลงลูกรังปรับปรุงคันคูห้วยคอกหมาตอนล่าง ถึงบล็อคคอนเวิร์

สห้วยเจ้าเอก หมู่ที่ 21   
250,000 89,500.00  ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

62 33.โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนางบัวผัน วิเศษศรี หมู่ที่ 5 
  

150,000 99,500.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

63 34.โครงการซ่อมแซมคอนกรีตภายในหมู่บ้านหน้าโรงเรียน-บ้านนางหนูเล็ก  
หมู่ที่ 21   

250,000 173,000.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

61 35.โครงการต่อเติม ตกแต่ง ปรับปรุง อาคารสำนักงานหลังใหม่ 
  

100,000 100,000.00  เพ่ือความสะดวก
และความสวยงาม

ในการใช้งาน 

เพ่ือความสะดวก
และความสวยงาม

ในการใช้งาน 
65 36.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

  
60,000 60,000.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 
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4.3  สรุปโครงการทั้งหมด 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดำเนินการจริง

(บาท) 
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

66 37.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   100,000 50,000.00  ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
67 38.โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   150,000 50,000.00  ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
68 39.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือรองรับการติด

เครื่องปรับอากาศ   
300,000 300,000.00  ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

69 40.โครงการเชื่อมระบบประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม  กับประปาส่วนภูมิภาค   

30,000 6,085.00  ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

รวมทั้งสิ้น 6,459,584.85   
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

70 1.โครงการปลูกป่าในพ้ืนที่ตำบลโพนงาม   20,000 8,875.00 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 
รวมทั้งสิ้น 8,875.00   
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5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

2 โครงการงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน
(อุดหนุน)   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

3 โครงการให้บริการประชาชนนอก
สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โพนงาม   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

5 เบี้ยยังชีพคนพิการ  เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563(อุดหนุน) 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

8 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข(อุดหนุน)  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

9 โครงการป้องกันและควบคุม
พาหนะโรคพิษสุนัขบ้า 
  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

10 โครงการตำบลนมแม่เพ่ือสายใย
แห่งครอบครัว(อุดหนุน)  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

11 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

12 โครงการลงทะเบียนรายชื่อ
ผู้สูงอายุ   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

13 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในตำบลโพน
งาม  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

15 ค่าจัดการเรียนการสอน 
  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

16 โครงการแข่งขันทักษะของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

17 โครงการจัดงานวันเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการจัดสถานศึกษา
   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

19 ค่าอาหารเสริม (นม)  เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

20 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน(อุดหนุน)  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

21 โครงการแข่งขันกีฬาภายในพ้ืนที่   เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

22 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

23 โครงการเงินอุดหนุนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแหล่ง
โบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง 
ประจำปี 2563(อุดหนุน)   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

24 โครงการสนับสนุนขบวนแห่ในงาน
ประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง
อุดรธานี ประจำปี 2562(อุดหนุน)  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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25 โครงการรณรงค์ป้องกัน ประชารัฐ
ร่วมใจ ถนนปลอดภัยทุกเส้นทาง 
โดย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนอำเภอหนองหาน  จังหวัด
อุดรธานี   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

26 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ  ประจำปี
งบประมาณ 2563   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

27 โครงการประชุมเครือข่ายป้องกัน
อาชญากรรมยาเสพติด และศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตำบลโพนงาม   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

28 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอำเภอหนองหาน ของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอำเภอหนองหาน
(ศป.ปส.อ.)จังหวัดอุดรธานี
(อุดหนุน)   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

29 กลุ่มอาชีพตำบลโพนงาม เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 
- ข้างวัดสระนันทะวัน 
- สี่แยกบ้านนายแสนพันถึงห้วยหิน 
- แยกบ้านนายวิชาญ ตำบลดอนหาย
โศก(อุดหนุน)  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ คุ้ม
หนองบ่อ ไปบ้านศาลาและหนองบ่อ 
หมู่ที่ 9 (อุดหนุน) 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้าน
นายประจักร สงวนรักษ์ ถึงบ้านนาง
จันที สีโนนเขวา  หมู่ที่ 8(อุดหนุน) 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

33 4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำรอบ
หมู่บ้านทางทิศเหนือ หมู่ที่ 18 
(อุดหนุน)  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
(เส้นหนองดินจี่-หนองทุ่งยั้ง)  
หมู่ที่ 12(อุดหนุน) 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
เส้นแยกป่าช้าอำเภอประจักษ์ 
หมู่ที่ 10(อุดหนุน)   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
เส้นบ้านนายศิริ  ชมชัยรัตน์  
สามแยก หมู่ที่ 7(อุดหนุน) 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน คุ้มหนองบ่อน้อย 
และคุ้มดอนบาก หมู่ที่ 9 
(อุดหนุน) 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านโพนงาม   
หมู่ที่ 1(อุดหนุน)  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

39 .โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรอบหมู่บ้าน หมู่ที่  2 
(อุดหนุน)  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

40 โครงการก่อสร้างป้ายแนวเขต
ตำบลโพนงาม 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

41 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี 
พร้อมประตู 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

42 โครงการก่อสร้างศาลากลางบา้น  
หมู่ที่ 20 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

43 โครงการต่อเติมลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก (หน้าอาคาร
สำนักงาน อบต.หลังใหม่) 
  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ด้านตะวันออกไปวัด
อรัญยิกาวาส หมู่ที่ 6 
  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นข้างวัดโพธิ์ศรีสม
พรหนองป๋อมแป๋ม หมู่ที่ 10
   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นไปเมรุทางทิศ
ตะวันตกของหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากหมู่บ้านถึงหอปู่
เอก หมู่ที่ 15   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบหมู่บ้านเสน้หน้าวัด 
หมู่ที่ 8  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสี่แยกเส้นไปหนองทุ่ง
ยั้งข้างวัด  หมู่ที่ 4   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นโรงเรียนไปวัดป่า  
หมู่ที่ 13   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

51 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดสามแยก
บ้านนางบัวศรี-สี่แยก รพ.สต. 
โพนงาม) หมู่ที่ 1   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

52 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสหกรณ์
ร้านค้า) จนสุดเส้น หมู่ที่ 14   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

53 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาง
นงค์จนสุดสาย  หมู่ที่ 3   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

54 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

55 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคุ้มคูณ
เงินพัฒนา หมู่ที่ 19 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

56 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำด้านทิศ
ตะวันตกที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนงาม   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากร
เพียงพอต่อการ
จัดทำโครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

57 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน ศาลากลางบ้าน - โรงเรียน
บ้านดงคำ หมู่ที่ 16   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากร
เพียงพอต่อการ
จัดทำโครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

58 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหน้า
บ้านแม่หนูแพง - สามแยกไปบ้านทุ่ง
ยั้ง หมู่ที่ 17   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากร
เพียงพอต่อการ
จัดทำโครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

59 โครงการขยายเขตน้ำประปาบริเวณนา
ทม หมู่ที่ 5   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากร
เพียงพอต่อการ
จัดทำโครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

60 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากร
เพียงพอต่อการ
จัดทำโครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

61 โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้าน
นางบัวผัน วิเศษศรี หมู่ที่ 5 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากร
เพียงพอต่อการ
จัดทำโครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

62 โครงการลงลูกรังปรับปรุงคันคูห้วย
คอกหมาตอนล่าง ถึงบล็อกคอน    
เวิร์สห้วยเจ้าเอก  หมู่ที่ 21 

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

63 โครงการซ่อมแซมคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านหน้าโรงเรียน-บ้านนางหนู
เล็ก  หมู่ที่ 21   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

64 โครงการต่อเติม ตกแต่ง ปรับปรุง 
อาคารสำนักงานหลังใหม่   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

66 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

67 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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ลำดับ โครงการ กำหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

68 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือรองรับ
การติดเครื่องปรับอากาศ 
  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

69 โครงการเชื่อมระบบประปา
ภายในสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนงาม  กับ
ประปาส่วนภูมิภาค 
  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

70   โครงการปลูกปา่ในพืน้ที่ตำบล
โพนงาม  

เป็นไปตามที่
กำหนดเวลา 

มีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรเพียงพอ
ต่อการจัดทำ

โครงการ 

 มีความก้าวหน้า
ของแผนงาน 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
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คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่      องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับหมู่บา้น)  ✓  
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับตำบล) ✓  
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความตอ้งการ  ประเด็นการ
พัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  

✓  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

✓  

2.๖  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

✓  

๒.๗  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

✓  

2.๘  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นประจำปี
งบประมาณ 

✓  

๒.๙  มขี้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต ✓  
 

 
 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

-------------------------------- 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมือง การบริหาร  ดำเนินการจริงได้  6  โครงการ เป็นเงิน 
18,438,800.00  บาท ซึ่งในห้วงของการติดตามถือว่าทำไปตามกระบวนการตามห้วงเวลาของการดำเนินงาน 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน  ดำเนินการจริง 
จำนวน  8  โครงการ   เป็นเงิน  623,975  บาท ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ซึ่งถือว่า
ดำเนินการได้ห้วงระยะเวลาการเบิกจ่าย 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ดำเนินการจริง 
จำนวน  10  โครงการ เป็นเงิน 8,451,228.46  บาท ซึ่งในห้วงของการติดตามถือว่าทำไปตามกระบวนการตาม
ห้วงเวลาของการดำเนินงาน 
   1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย  
ดำเนินการจริง  จำนวน 4  โครงการ เป็นเงิน  253,550.00  บาท ซึ่งในห้วงของการติดตามถือว่าทำไปตาม
กระบวนการตามห้วงเวลาของการดำเนินงาน 
   1.1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาอาชีพและรายได้  การลงทุน ดำเนินการ 
จำนวน  1  โครงการ เป็นเงิน  20,000.00  บาท  ซึ่งในห้วงของการติดตามถือว่าทำไปตามกระบวนการตามห้วง
เวลาของการดำเนินงาน 
   1.1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง  ดำเนินการจำนวน  40  
โครงการ เป็นเงิน  6,459,584.85.00  บาท  ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินโครงการมากที่สุดใน 7  
ยุทธศาสตร์  และห้วงของการติดตามถือว่าทำไปตามกระบวนการตามห้วงเวลาของการดำเนินงาน 
      1.1.7  ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ดำเนินการจำนวน  1  
โครงการ เป็นเงิน  8,875.00  บาท  ซึ่งในห้วงของการติดตามถือว่าทำไปตามกระบวนการตามห้วงเวลาของการ
ดำเนินงาน 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

  2.1  คณะกรรมการเห็นควรให้ดำเนินการติดตามในส่วนของอุดหนุนไฟฟ้า  ตามโครงการที่ระบุโดย
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเพราะได้ผ่านล่วงเลยระยะเวลาการดำเนินการ
มาแล้วและไม่สามารถติดตามและประเมินผลแผนได้เนื่องจากโครงการไม่ได้ดำเนินการ 
  2.2  คณะกรรมการเห็นควรให้ความสำคัญกับการบรรจุแผนพัฒาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามสามารถดำเนินการตั้งงบประมาณได้  ผลการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้ไม่ตรงตามจำนวนแผน
ทีต่ั้งไว้ 
 
 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 


