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ค าน า 
 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี”   

    เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความ
โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
                                                                                                  ธันวาคม ๒๕๖3 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวั นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3 พร้อมทั้งได้จัดท ารายงานรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอในเอกสารนี้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 1 
บทน า 

    การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง มาก 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    การติดตามแผนพัฒนา   เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่   การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน   เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน   การ
ติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงาน   เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค   ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงานปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน   หากไม่มีการติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง   ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้   กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น    

  การประเมินผลคือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ   หรือภายหลังที่
การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผล
แผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า   แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร    อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร   น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ซึ่งผลที่ได้จาการติดตาม
และประเมินผล    ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นต่อไป 
 ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

 ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ

ได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑)  แต่ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ค าสั่งที่  39/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
29  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๘  ซ่ึงคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓  
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๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

      สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการด าเนินการติดตามโครงการก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ และให้รายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจะได้เสนอต่อนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงต่อไป 

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   (1) การจัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้
ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

(2) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนด 

(3) เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซ่ึง 
เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 



 
ส่วนท่ี ๒ 

การติดตามและประเมินผล 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.หนองแวงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ๑. การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
     ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     ๓. เมืองน่าอยู่ 
     ๔. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     ๕. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
     ๖. การค้าผ่านชายแดน 
  1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ 

13 12,920,000 14 13,420,000 14 16,190,000 14 16,200,000 
 

14 
 

16,510,000 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

11 8,075,000 14 8,235,000 16 9,285,000 16 9,285,000 
   16 9,285,000 

เมืองน่าอยู ่ 91 21,123,000 128 28,017,500 65 17,825,000 64 15,272,000 50 12,675,000 

การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

6 470,000 6 470,000 7 670,000 7 670,000 
    7 670,000 

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร 

8 695,000 9 780,000 13 7,280,000 23 7,780,000 
 

22 
 

7,280,000 

การค้าผ่านชายแดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 129 43,283,000 171 50,922,500 115 51,250,000 124 49,207,000 109 46,420,000 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที ่ โครงการ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

1 
โครงการก าจัดวัชพืชแหล่งน้ าเพือ่
การอุปโภคบริโภค 

0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 ส านักปลัด 

2 
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ ์ 0.00 250,000.00 0.00 0.00 244,600.00 ส านักปลัด 

3 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสว่น
ต าบล/พนักงานจา้ง 

10,000.00 200,000.00 38,650.00 0.00 171,350.00 ส านักปลัด 

4 
เก้าอี้ส านักงาน 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 ส านักปลัด 

5 
ชั้นเก็บแฟ้ม 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 ส านักปลัด 

6 
ชุดโต๊ะท างานผู้บริหาร 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 ส านักปลัด 

7 
ชุดรับแขก อบต.หนองแวง 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 ส านักปลัด 

8 
ตู้เหล็กบานเล่ือน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 ส านักปลัด 

9 
พัดลมติดฝาผนัง 0.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 ส านักปลัด 

10 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 42,500.00 0.00 0.00 42,000.00 ส านักปลัด 

11 
เครื่องตัดหญ้า 9,500.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 ส านักปลัด 

12 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 34,000.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 ส านักปลัด 

13 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 ส านักปลัด 

14 
เครื่องส ารองไฟ 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 ส านักปลัด 

15 
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) 

1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 ส านักปลัด 

16 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000.00 150,000.00 0.00 0.00 200,000.00 กองคลัง 

17 
ชั้นเก็บแฟ้ม 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 กองคลัง 

18 
ซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 กองคลัง 

19 

โครงการจัดตั้งจุดตรวจป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต ์

30,000.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 ส านักปลัด 

20 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด 

21 
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 6,000.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 กองการศึกษา 

22 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000.00 0.00 0.00 0.00 16,900.00 กองการศึกษา 

23 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์(lnk Tank 
Printer) 

4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 กองการศึกษา 

24 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

25 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมเด็ก 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 กองการศึกษา 

26 
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

27 
โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในหมูบ่้าน 

85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 ส านักปลัด 

28 
โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของ อบต.หนองแวง 

550,000.00 0.00 0.00 0.00 522,500.00 ส านักปลัด 

29 
เครื่องพ่นเคมีละอองฝอย(ULV) 65,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 ส านักปลัด 

30 

อุดหนุนหนุนองค์กรประชาชน
ตามโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 ส านักปลัด 

31 
โครงการกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตร ี

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 ส านักปลัด 

32 

โครงการจัดกิจกรรมด้านการ
พฒันาผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 ส านักปลัด 

33 
โครงการวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีวันสงกรานต์ 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 ส านักปลัด 

34 
ชั้นเก็บแฟ้ม 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 กองช่าง 

35 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000.00 0.00 0.00 0.00 16,900.00 กองช่าง 

36 
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 กองช่าง 

37 
โครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ(นาขา่-ไชยศรี) 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 กองช่าง 

38 
ขยายเขตไฟฟ้าสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ(นาขา่-ไชยศรี) 

0.00 310,000.00 0.00 0.00 301,888.78 กองช่าง 

39 
โครงการคัดแยกเป็นนิสัยร่วมใจ
ลดปริมาณขยะ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กองช่าง 

40 
โครงการจัดท าประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด 

41 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด 

42 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 ส านักปลัด 

43 
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
ต าบลหนองแวง 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 กองการศึกษา 

44 
โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา) 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,980.00 กองการศึกษา 

45 
โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 กองการศึกษา 

46 
เครื่องเจาะคอนกรีต(คอริ่ง) 25,000.00 10,000.00 0.00 0.00 34,900.00 กองช่าง 

47 

โครงการติดตั้งผนังกระจกโครง
คร่าวอลูมิเนียม ศพด.บ้านนาข่า
ค าพอก 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 กองช่าง 

48 
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ 
หมู่ 3 บา้นนากระแต ้

300,000.00 0.00 0.00 299,500.00 0.00 กองช่าง 

49 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
บ้านค าเจริญ หมู ่17 สวนนาย
บุญเลิศ บัวใหญ่  
- สวนนางสมัย มัยวงศ์ 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 299,500.00 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

50 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บา้น
ดอนกลาง หมู ่8  ที่นายหัน นามวงศ์
ษา  
- ที่นายหัน นามวงศ์ษา 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 299,000.00 กองช่าง 

51 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 จุด 
สายทางบ้านนายเขยีน แวงดา และ 
สายทางบ้านนายเธอ วะบุตร หมู่ 16 
บ้านหนองแวง 

183,000.00 0.00 0.00 0.00 182,000.00 กองช่าง 

52 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อ คสล. สายทางบ้านนางอุดร ทุพา 
หมู่ 10 บา้นค าพอก 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 299,500.00 กองช่าง 

53 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
บ้านไชยศรี – บา้นค าพอก หมู ่12 
บ้านไชยศร ี

300,000.00 0.00 0.00 0.00 299,500.00 กองช่าง 

54 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
บ้านนางลับ ไชยศล หมู ่11 บ้าน
หนองแวง 

108,000.00 0.00 0.00 107,000.00 0.00 กองช่าง 

55 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
บ้านโนนสูง – บา้นโนนสมบูรณ์  
หมู่ 5 บา้นโนนสูง 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 299,500.00 กองช่าง 

56 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 13 
เร่ิมต้นสวนนายสุรัตน์ จันทร์เต็ม – 
นายสุรัตน์ จันทร์เต็ม 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 299,500.00 กองช่าง 

57 

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
หมู่บ้าน(หอถังสูง คสล.) หมู่ 14 บา้น
นาพระชัย 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 499,500.00 กองช่าง 

58 

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตอิฐบล็อก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง 
หมู่ 7 บา้นหนองแวง 

112,000.00 0.00 0.00 112,000.00 0.00 กองช่าง 

59 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
พร้อมซ่อมแซมถนน คสล. สายทาง 
บ้านนางสุพาพร  แวงดา หมู ่2 บ้าน
หนองแวง 

300,000.00 0.00 0.00 299,500.00 0.00 กองช่าง 

60 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
สายทางบ้านนางนันทาหมู่ 6 บา้น
ดอนกลาง 

300,000.00 0.00 0.00 299,500.00 0.00 กองช่าง 

61 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
สายทางบ้านนายบญุลัก วงไชยา หมู่ 
11 บ้านหนองแวง 

192,000.00 0.00 0.00 191,500.00 0.00 กองช่าง 

62 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
สายทางบ้านนายพุทธา แก่นตา หมู่ 
15 บ้านน้อยทองค า 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 299,500.00 กองช่าง 

63 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
สายทางบ้านนายอาน วะบุตร หมู่ 4 
บ้านนาขา่ 

300,000.00 0.00 0.00 299,500.00 0.00 กองช่าง 

64 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่
การเกษตรสายทางสวนนายอนันต์ 
พิมพ์ภักด ีหมู่ 16 บา้นหนองแวง 

117,000.00 0.00 0.00 0.00 116,500.00 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

65 
โครงการศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 กองช่าง 

66 
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต"ิท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า” 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 ส านักปลัด 

67 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ส านักปลัด 

6๘ 
จัดซื้อปั้มน้ าหอยโข่งไฟฟ้า 70,000.00 0.00 0.00 0.00 69,200.00 กองช่าง 

๖๙ 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 ส านักปลัด 

7๐ 
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอ
บ้านแพง 

700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กองช่าง 

7๑ 
เงินอุดหนุนเอกชน 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 กองการศึกษา 

 

1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
       ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงเป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมู่บ้าน การก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ระบบ
ประปาหมู่บ้าน และระบบไฟฟ้า เป็นต้น ท าให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น 

1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบจ านวน ๑๗ หมู่บ้าน ปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนา   ความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านก็มีความแตกต่างกัน  อีกทั้งการจัดเก็บภาษีรายได้ของ อบต. ยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน
ประชากร และการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลก็ยังไม่เพียงพอในการพัฒนา ท าให้การพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน
เกิดความล่าช้าในบางครั้ง  แนวทางแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงได้พิจารณาน าเงินสะสมไปด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามความต้องการของประชาชน  โดยจัดท าเวที
ประชาคมทุกหมู่บ้านผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ในระดับ
หนึ่ง 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

  ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ  
       แนวทางการพิจารณาติดตามและประ เมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ (๕) 
     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 
 



 

ส่วนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ๑.๑  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
          สรุปการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ทีไ่ด้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
๓ 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) ๒ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) ๒ 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) ๒ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) ๒ 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) ๓ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๑๘ 
๔ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) ๓ 

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

(๓) 3 

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

(๓) 3 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 3 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-
Weakness ( จุ ด อ่ อน )  O-Opportunity ( โ อก าส )  แล ะ T-Therat 
(อุปสรรค) 

(๓) ๓ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๕๓ 
๘ 

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

(๑๐) ๙ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) ๙ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(๕) ๕ 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕) ๕ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(๕) ๔ 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(๕) ๔ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(๕) ๔ 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๑ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
            สรุปการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๘ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๙ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๙ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ างๆ จน
น า ไปสู่ ก า รจั ดท า โ ค ร งก าร พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น โ ดย ใช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๘ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๗ 
๕ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๕ 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) ๕ 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) ๕ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา
(ต่อ) 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(๕) ๔ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) ๔ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) ๔ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๑ 
 

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงได้ด าเนินการจัดท าโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาของตนเอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการตามยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

ที ่ โครงการ งบอนุมัติ เบิกจ่าย 
 (โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ)   
1 โครงการก าจดัวัชพืชแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 0.00 40,000.00 
2 โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ 0.00 244,600.00 
3 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

ส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
10,000.00 171,350.00 

4 เก้าอี้ส านักงาน 3,600.00 3,600.00 
5 ช้ันเก็บแฟ้ม 9,000.00 9,000.00 
6 ชุดโต๊ะท างานผูบ้ริหาร 0.00 30,000.00 
7 ชุดรับแขก อบต.หนองแวง 0.00 20,000.00 
8 ตู้เหล็กบานเลื่อน 10,000.00 10,000.00 
9 พัดลมตดิฝาผนัง 0.00 22,500.00 
10 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ 0.00 42,000.00 
11 เครื่องตัดหญ้า 9,500.00 8,000.00 
12 ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 34,000.00 34,000.00 
13 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300.00 4,300.00 
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ที ่ โครงการ งบอนุมัติ เบิกจ่าย 
14 เครื่องส ารองไฟ 2,500.00 2,500.00 
15 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์(Smart Card Reader) 1,400.00 1,400.00 
16 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000.00 200,000.00 
17 ช้ันเก็บแฟ้ม 9,000.00 9,000.00 
18 ซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 4,800.00 4,800.00 
19 โครงการจดัตั้งจุดตรวจป้องกันอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 30,000.00 14,500.00 
20 จัดซื้อโตะ๊พับเอนกประสงค ์ 6,000.00 5,700.00 
21 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 17,000.00 16,900.00 
22 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) 4,300.00 4,200.00 
23 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเด็ก 50,000.00 50,000.00 
24 เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 200,000.00 200,000.00 
25 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน 85,000.00 85,000.00 
26 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.หนองแวง 550,000.00 522,500.00 
27 เครื่องพ่นเคมลีะอองฝอย(ULV) 65,000.00 65,000.00 
28 อุดหนุนหนุนองค์กรประชาชนตามโครงการตามพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 340,000.00 340,000.00 
29 โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตร ี 15,000.00 15,000.00 
30 โครงการจดักิจกรรมดา้นการพัฒนาผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และผูด้้อยโอกาส 15,000.00 15,000.00 
31 ช้ันเก็บแฟ้ม 4,500.00 4,500.00 
32 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 17,000.00 16,900.00 
33 เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300.00 4,300.00 
34 ขยายเขตไฟฟ้าสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ(นาข่า-ไชยศรี) 0.00 301,888.78 
35 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 30,000.00 
36 โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิต าบลหนองแวง 200,000.00 200,000.00 
37 โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา) 30,000.00 29,980.00 
38 โครงการจดังานประเพณีวันลอยกระทง 50,000.00 50,000.00 
39 เครื่องเจาะคอนกรีต(คอริ่ง) 25,000.00 34,900.00 
40 โครงการติดตั้งผนังกระจกโครงครา่วอลูมิเนียม ศพด.บา้นนาข่าค าพอก 80,000.00 80,000.00 
41 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านค าเจรญิ หมู่ 17 สวนนายบุญเลิศ บัวใหญ่  

- สวนนางสมัย มัยวงศ ์
300,000.00 299,500.00 

42 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านดอนกลาง หมู่ 8  ที่นายหัน นามวงศ์ษา  
- ที่นายหัน นามวงศ์ษา 

300,000.00 299,000.00 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2 จดุ สายทางบ้านนายเขียน แวงดา และ สายทางบ้านนายเธอ 
วะบุตร หมู่ 16 บ้านหนองแวง 

183,000.00 182,000.00 

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. สายทางบ้านนางอุดร ทุพา หมู่ 10 บ้านค า
พอก 

300,000.00 299,500.00 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านไชยศรี – บ้านค าพอก หมู่ 12 บ้านไชยศร ี 300,000.00 299,500.00 
46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโนนสูง – บ้านโนนสมบูรณ์  

หมู่ 5 บ้านโนนสูง 
300,000.00 299,500.00 

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 13 เริ่มต้นสวนนายสรุัตน์ จันทรเ์ตม็ – นายสุรตัน์ จันทร์เต็ม 300,000.00 299,500.00 
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48 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน(หอถังสูง คสล.) หมู่ 14 บ้านนาพระชัย 500,000.00 499,500.00 
49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู สายทางบ้านนายพุทธา แก่นตา หมู่ 15 บ้านน้อย

ทองค า 
300,000.00 299,500.00 

50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่การเกษตรสายทางสวนนายอนันต์ พิมพ์ภักดี หมู่ 16 บ้านหนอง
แวง 

117,000.00 116,500.00 

51 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า” 5,000.00 5,000.00 
52 จัดซื้อป้ัมน้ าหอยโข่งไฟฟ้า 70,000.00 69,200.00 
53 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80,000.00 80,000.00 
54 อุดหนุนหนุนองค์กรประชาชนตามโครงการตามพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 340,000.00 340,000.00 
55 เงินอุดหนุนเอกชน 70,000.00 70,000.00 
56 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น สรา้งป่า รักษ์น้ า 5,000.00 5,000.00 

 โครงการที่ด าเนินการผูกพัน   
57 โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ หมู่ 3 บ้านนากระแต ้ 300,000.00 0.00 
58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนางลับ ไชยศล หมู่ 11 บ้านหนองแวง 108,000.00 0.00 
59 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตอิฐบล็อกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง หมู่ 7 บ้านหนองแวง 112,000.00 0.00 
60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมซ่อมแซมถนน คสล. สายทาง บ้านนางสุพาพร  

แวงดา หมู่ 2 บ้านหนองแวง 
300,000.00 0.00 

61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู สายทางบ้านนางนันทาหมู่ 6 บ้านดอนกลาง 300,000.00 0.00 
62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู สายทางบ้านนายบุญลัก วงไชยา หมู่ 11 บ้านหนองแวง 192,000.00 0.00 
63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู สายทางบ้านนายอาน วะบุตร หมู่ 4 บ้านนาข่า 300,000.00 0.00 
 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ   
64 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 10,000.00 0.00 
65 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 12,000.00 0.00 
66 โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณวีันสงกรานต์ 100,000.00 0.00 
67 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(นาข่า-ไชยศรี) 200,000.00 0.00 
68 โครงการคดัแยกเป็นนิสัยร่วมใจลดปริมาณขยะ 20,000.00 0.00 
69 โครงการจดัท าประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5,000.00 0.00 
70 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 20,000.00 0.00 
71 โครงการศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 75,000.00 0.00 
72 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
20,000.00 0.00 

73 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านแพง 700,000.00 0.00 
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1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านค านกกก  
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร 
จุดที่ 1 ระยะทาง 105 เมตร สายทางบ้านนาง เพชรรัตน์ มั่นทน –บ้าน นางเมตตารุ่งรัตน์  
ศรีรักษา  
จุดที่ 2 ระยะทาง 95 เมตร สายทางที่นายสุเมธ วงศ์เกษ – ที่นานางวัชริน รวงทอง (ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

2 ก่อสร้างคันดินประปาหนองผือ หมู่ 1 บ้านค านกกก 
กว้าง 15 เมตร ระยะทาง 780 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

467,000 465,000 

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง 
กว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  126.00 เมตร 
สายทาง ทางหลวง 2417 – บ้านนางเหรียญ  เหลือหลาบ 
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

280,000 279,000 

4 ปรับปรุงถนนลูกรังสายสู่การเกษตร หมู่ 2 บ้านหนองแวง 
ระยะทาง 1,100 เมตร ลูกรังไมน่้อยกว่า 880 ลบ.ม. สายทาง ทางหลวง 2417 - ที่นานาง
สุภัค ทุพา พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน (ตามแบบแปลน อบต.
หนองแวง) 

117,000 116,500 

5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3  บ้านนากระแต ้
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร 
สายทางบ้านนายประไพร อุ่นลุม-สวนนายแหลม ดวงบ ุ
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 498,500 

6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านนาข่า 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร 
จุดที่ 1 ระยะทาง 158 เมตร สายทางสวนนายใหม่ - สวนนายใหมจุ่ดที่ 2 ระยะทาง 42 
เมตร สายทางที่นายอภินันท์ สุพรรณ- นายอภินันท์ - สุพรรณ (ตามแบบแปลน อบต.หนอง
แวง) 

500,000 498,500 

7 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร 
สายที่นานางอนงค์นาฎ  อารี- นางสมชา รัตนวงศ์  
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  199.00 เมตร  
สายสวนอาม่า-สวนนางแสง สิงห์งอย พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 
 0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน (ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านนาพระชัย 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร 
สายทางที่นางบังอร  ไชยนาน – ที่นางส าลี วะนาค า  
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 498,500 

10 วางท่อระบายน้ า คสล.ปากลิ้นราง พร้อมบ่อพัก หมู่ 7  
บ้านนาพระชัย (ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

219,000 218,500 
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11 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง 
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  165.00 เมตร 
สายทางที่นายหัน นามวงษา - นายหัน  นามวงษา 
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

12 ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 8 บ้านดอนกลาง 
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

100,000 96,000 

13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ ์
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร 
สายทางป่าช้า – ที่สาธารณะ 
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

14 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านค าพอก 
กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  140.00 เมตร 
สายทางบ้านค าพอก - ดงเย็น 
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง 
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  132.00 เมตร  
สายทางหนองแวง (ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

400,000 399,000 

16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านไชยศรี 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร 
สายทางสวนนางชวน  หันอาสา - สวนนายสมควร  ศักดิ์ศร ี
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

17 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยใหญ่  หมู่ 13 บ้านค านกกเหนือ 
ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร  กว้าง 12.00 เมตร (ตามแบบแปลน 
อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

18 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมูท่ี่ 14  บ้านนาพระชัย 
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 230 เมตร สายทาง 
ห้าแยกไปบ่อขยะ (ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

19 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านน้อยทองค า 
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  165.00 เมตร 
สายที่นานายหัน  นามวงษา - ที่นายสกล  ค าพิมล  
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

20 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวง 
จุดที่ 1  สายทางสวนนางสุดาดวง มาตรค ามี - สวนนางสุดาดวง มาตรค ามี กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง  50.00 เมตร 
จุดที่ 2 สายสวนนางสดุาดวง มาตรค ามี - สวนนางสดุาดวง มาตรค ามี  
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  18.00 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 7 ท่อน 
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

182,000 181,000 
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21 ปรับปรุงถนนลูกรังสายสู่การเกษตร หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวง 
ระยะทางรวม 1,900 เมตร ลูกรงัไม่น้อยกว่า 1,700 เมตร  
จุดที่ 1 สายทางสวนนายสุวัฒน์  วะบุตร - นายบุตรศรี  สุริยฝ่าย 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 900  เมตร 
จุดที่ 2 สายทางสวนนายก าจดั ทาวอแวง – สวนนางชอน  แวงดา 
กว้าง  4  เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด 
Ø 0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน (ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

218,000 217,500 

22 ปรับปรุงศาลาพักญาตปิ่าช้าบ้านหนองแวง  
หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวง (ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

285,000 284,500 

23 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 บ้านค าเจรญิ 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  200.00 เมตร 
สวนนายบุญเลิศ  บัวใหญ่ - สายทางสวนนางสมัย  มัยวงศ์ - สวนนางบุญเส็ง  นนบุต (ตาม
แบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

24 ก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 อบต.หนองแวง พร้อมเทพ้ืน คสล. 
 (ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

91,000 91,000 

25 ก่อสร้างถนน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาข่า 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี 210 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

130,000 129,000 

26 ก่อสร้างห้องน้ าสวนสาธารณะเฉลมิกระเกยีรต ิ
(นาข่า-ไชยศรี) (ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

200,000 199,000 

27 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (หอถังสูง คสล.) 
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ(นาข่า-ไชยศรี) 
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

500,000 499,000 

28 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ 
(นาขา่-ไชยศรี)  
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

900,000 649,500 

29 ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(นาข่า-ไชยศรี) 
(ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมอืง) 

233,000 232,500 

30 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (นาข่า-ไชยศรี) 
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

350,000 348,000 

31 ก่อสร้างสนามฟุตบอล สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(นาข่า-ไชยศร)ี 
(ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองแวง) 

100,000 99,000 

32 ก่อสร้างศาลา 8 เหลี่ยม จ านวน 2 หลัง  
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ(นาข่า-ไชยศรี)  
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

120,000 119,600 

33 จัดซื้อซุ้มศาลาไม้ จ านวน 2 หลัง  
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ (นาข่า-ไชยศรี)(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

100,000 100,000 

34 ก่อสร้างรั้วคอนกรตีเสริมเหล็กดัด 
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ (นาข่า-ไชยศรี) 
(ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

400,000 399,500 

35 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 บ้านนาพระชัย 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 194 เมตร  
สายทางบ่อขยะ (ตามแบบแปลน อบต.หนองแวง) 

482,000 481,000 
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๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
    ๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายภายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกสบายลดอุบัติเหตุทางถนนและมีการระบายน้ าได้ดี ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชนจากการท า
ประชาคมหมู่บ้าน และการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรท าให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรซึ่ง
เป็นอาชีพหลักได้มีการสัญจรไปที่สะดวกในการเข้าไปท าไร่ท านา และการขนส่งสินค้ าผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือ
น ามาอุปโภค บริโภค และจ าหน่าย มีความคล่องตัว รวมทั้งการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถผลิตน้ ากินน้ า
ใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
    ๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ ลมพายุ และภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในต าบลหนองแวง มียานพาหนะในการท างาน 
โดยเฉพาะรถดับเพลิง รถกู้ชีพ อาสาสมัครกู้ชีพ และ อปพร. ประจ าหมู่บ้านต่าง ๆ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเมื่อ
ยามเกิดเหตุ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน การป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจ
เกิดข้ึนในช่วงเทศกาล และเวลาปกติ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ รวมทั้งด้าน
สาธารณสุข การดูแลป้องกันโรคติดและโรคไม่ติดต่อ การดูแลผู้สูงอายุ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
   ๓. การส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กก่อนประถมวัย และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน 
   ๔. การจัดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรแก่ประชาชน ให้มีความรู้ มีรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
   ๕. การปรับปรุงบ่อขยะตามหมู่บ้านชุมชน ให้สามารถรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตามหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งใน
อนาคตจะมีวิธีการบริหารจัดการขยะจากคัดเรือน ท าให้สามารถลดปริมาณขยะได้ 
           ๖. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
การบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็วถูกต้อง 
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ส่วนท่ี 4    
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในการประชุม             
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563  
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
          -มีการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่ตามล าดับความส าคัญของปัญหา 
 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
      -การพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งปรากฏจากการจัดท า
โครงการที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
     -ได้มีการด าเนินการตามเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
       -ประชาชนในพื้นท่ีแต่ละหมู่บ้านได้รับความพึงพอใจต่อความส าเร็จในการพัฒนาในทุกด้านเนื่องจากได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ 
 1.5 ผลส าเร็จที่วัดได ้
   -ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงปรากฏได้จากเรื่องร้อง
ทุกข์ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   -องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงได้ด าเนินงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงและด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนได้บริการสาธารณอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 2.2 ข้อสังเกต 
   -พบว่ามีโครงการในข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 10 โครงการ
ที่ไม่ไดด้ าเนินการ 
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
   -เห็นควรให้ด าเนินการทุกโครงการที่มีตามข้อบัญญัติ ตามปีงบประมาณนั้น  
    2.4 ผลจากการพัฒนา 
   -ประชาชนได้รับความสะดวกและใช้ประโยชน์จากการปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ถนน คสล. ราง
ระบายน้ า เป็นการอ านวยความสะดวกและป้องกันน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน 
 2.5 ผลสรุปภาพรวม 
-มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
 
                                    ***************************** 

 
 
 
 
 
 



 


