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1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้ง งบประมาณในการด าเนินงาน 

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า  
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนด ไว้หรือไม่อย่างไร 

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

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ 
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ 
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง  
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิด ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนต าบล/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและ
พึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาส
ที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อน
ต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  รายงานผลการติดตามแล
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้  เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน  
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น  
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย  
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ 
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้  

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ 
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ทุก

ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน  
ต าบลโนนสุวรรณหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด  

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม  
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

      3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผล (3)รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น 

คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้   

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ 
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา  
2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้

ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์  และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี  
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : 
KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น
ศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/
หรือสังเกตแล้วน าผล ที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม  

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม  
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่ง
ส่วน ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  

2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา รายงาน
ผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ  
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของ พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็น รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ  
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจ กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
3. การรายงานผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อย
ปีละ สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
4.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อ
ได้ดังนี ้
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ 
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที  
ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต 

 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  
ท าให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ต่าง ๆ  

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ  
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้ นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย 
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้ เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโนนสุวรรณ 
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ส่วนที่ 2 

     กำรติดตำมและประเมินผล 
 

แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
1. ยุทธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1  วิสัยทัศน์ 
“เป็นเมืองน่ำอยู่  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี  มีควำมรู้คู่คุณธรรม  เศรษฐกิจมั่นคง   

ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมสะอำดและมีภูมิทัศน์สวยงำม ” 

 1.2 พันธกิจ (Mission) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ มุ่งจะบริหารภารกิจต่างๆขององค์กรอย่างเป็นระบบโปร่งใส มีคุณภาพ
ทั้งการประสานงานและการบริการ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการบริการประชาชน ทุกระดับที่ครอบคลุมทุกด้านด้วย
คุณภาพ เพื่อความอยู่ดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิต มีการศึกษาที่ได้มาตรฐานและสุขภาพดีของประชาชน เพ่ือบรรลุ
ปณิธาน จึงจะด าเนินภารกิจต่อไปนี้ 
 1.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและโปร่งใส โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก 
 2.จัดให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิต มีค่านิยมที่ถูกต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ การสังคมสงเคราะห์ 
 3.อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา จารีต ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ และพาณิชยกรรม 
 4.จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างพอเพียงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ เพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต 
 
        1.3 จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนสุวรรณ 
          1. ส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 

2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและรักษาคุณภาพชีวิต 
4. การได้รับบริการด้านคมนาคมมีความสะดวก 
5. ชุมชนน่าอยู่  มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 
6. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายด้านการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และได้รับงบประมาณเพ่ือ 

สนับสนุนการลงทุน 
          7.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
          8. ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
          9. ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

 
 

 



๖ 

 

1.4  ยุทธศำสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่   
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต    

3. ยุทธศาสตร์ที่ด้านการพัฒนาการศึกษา  การท่องเที่ยวและกีฬา  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

                4. ยุทธศาสตร์ที่ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์ที่ด้านการส่งเสริมการเกษตร  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  6. ยุทธศาสตร์ที่ด้านการเมืองการบริหาร 
1.5  เป้ำประสงค์ 

    1. ต าบลโนนสุวรรณเป็นเมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทั่วถึง 
  2. ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 

3. ระบบการศึกษา  การท่องเที่ยวและกีฬา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของต าบลได้รับ
การส่งเสริมบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

  4. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. การเกษตรได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลโนน
สุวรรณได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

  6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการประชาชน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์กร 
 1.6 ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล   
  2. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลโนนสุวรรณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพท่ีเพ่ิมขึ้น 
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
5. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
6. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น 
7. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลโนนสุวรรณได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
8. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนทางการเกษตร 
9. การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเกษตร 
10. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 
11. ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรเพ่ิมข้ึน 

1.7 ค่ำเป้ำหมำย 
1.เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตต าบลให้มีความสะดวก  และมาตรฐาน เพ่ือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
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     2.เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจน  
                3.เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

     4.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

     5.เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ
และให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

1.8  กลยุทธ์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนเมืองน่ำอยู่ 

กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า ขุดลอกคลอง  และโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น  
2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา   
3. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  
2. เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง   
3. การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์   
4. ส่งเสริมให้ความรู้  รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรท่องเที่ยวและกีฬำ กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
1. การจัดการและสนับสนุนการศึกษา 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของคนและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. การน าบริการไปสู่ประชาชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จัดการระบบบ าบัด  และก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล 
3. ส่งเสริมด้านการเกษตร 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

1.9  จุดยืนทำงยุทธศำตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ   
     เศรษฐกิจและเกษตรกรรมก้าวหน้า  สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
                                 ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง 

1.10  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนด ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน
จะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้ เข้มแข็งขึ้น เพ่ือ
เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
2.กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 2.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่ างน้อยต้องประกอบด้วย การวิ เคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้ านสั งคม ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
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 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 
             เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกำส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดบุรีรัมย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตาม
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพระหว่าง
การก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น
บางเรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการ
จัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ประกอบ
กับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจ
หน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

2.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณนั้นได้ท าการ

ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ดำน สถำนกำรณ์ภำพแวดล้อม 
ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ำยและปรมิำณ
ของปัญหำ/ 

ควำมต้องกำร  

พ้ืนที่เปำหมำย/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ควำมคำดหวังและ 
แนวโนมอนำคต 

๑. โครงกำรสร้ำง
พ้ืนฐำน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ไดม้าตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ  
 
 
 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยังเป็นถนน
ดิน ถนนลูกรัง และเป็นหลุม
เป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก 
 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และ อบต.ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจาก
งบประมาณมไีม่เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

๒. ด้ำนงำนส่งเสริม
คุณภำพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด  โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 
 



๑๑ 

 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  
 

6ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 
 

 - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 
 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร  

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

 ๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ ๓๕ 
ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี  

 - ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  
 

๓. ด้ำนกำรวำงแผน 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
พำณิชยกรรมและ
กำรท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 
 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 
 

๗) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตอบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 
 
 



๑๒ 

 

๔. ด้ำนกำรจัด
ระเบียบชมุชนและ
กำรรกัษำควำมสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัตเิหตุ
ขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 
 
 
 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 
 

๕. ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และน้ า
ใต้ดินเป็นน้ าเคม็หรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสัวต์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๖. ด้ำนศิลปะ  
วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญำท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหาท้องถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพ
รีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลมืและคงอยู่สืบไป 

 
 

 
 
 

 
 
 



๙ 

 

3. กำรติดตำมและประเมนิผลโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562   
 3.1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5 

ยุทธศำสตร ์
ปีที่ 1   256๑ ปีที่ 2   256๒ ปีที่ 3  256๓ ปีที่ ๔  256๔ ปีที่ 5  2565 รวม 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นท้องถิ่น 
    น่าอยู ่
 

59 70,314,370 61 71,224,379 192 158,141,974 178 157,891,975 178 157,891,975 668 615,464,674 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต 
 

18 9,446,000 18 10,140,000 18 10,773,000 18 11,466,000 18 12,538,000 90 102,348,000 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา      
การท่องเท่ียวและกีฬา การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
 

39 4,140,000 39 4,160,000 39 4,370,000 39 4,370,000 39 4,370,000 195 21,410,000 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคคล
และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
 

5 355,000 5 355,000 5 355,000 5 355,000 5 355,000 25 1,805,000 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 220,000 6 240,000 7 270,000 6 240,000 6 240,000 30 1,210,000 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง 
    การบริหาร 
 

6 810,000 9 930,000 11 1,310,000 9 910,000 8 810,000 43 4,770,000 

รวม 132 85,285,370 138 87,049,379 272 175,219,974 255 17,5232,975 254 17,6204,975 1,051 747,007,674 

 
 
 
 



๑๐ 

 

       3.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – ๒๕๖5   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำร 

ที่เสร็จ 
จ ำนวนโครงกำรที่ 

อยู่ในระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นท้องถิ่นนา่อยู่ 
 

28 40.00 12 14.63 - - 
-  

-  40 48.78 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต 
 

12 17.14 - - - - - - - - 12 14.63 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การท่องเท่ียวและกีฬา การ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทอ้งถิ่น 
 

22 31.42 - - - - - - - - 22 26.82 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
 

1 1.42 - - - - - - - - 1 1.21 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2.85 - - - - - - - - 2 2.43 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง 
    การบริหาร 5 7.14 - - - - - - - - 5 6.09 

รวม 
 

70  12        82  



๑๑ 

 

3.3 ผลของกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 2   
บ้านขลุงไผ ่  
สายโรงเรียนบา้นขลุงไผ ่

หมู่ที ่ 2  
บ้านขลุงไผ ่  
 

ผิวจราจรกว้าง  4 เมตร  ยาว  90 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หินคลุกไหล่ทางข้างละ   
0.50  เมตร    พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  

200,000 198,000 198,000 1,200 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

2 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด  
หมู่ 2 บ้าน ขลุงไผ ่เชื่อมหมู่ 
12 บ้านไผ่งาม 

หมู่ที ่ 2  
บ้านขลุงไผ ่  
เชื่อมหมู่ 12 
บ้านไผ่งาม  

ผิวจราจรกว้าง  4 เมตร  ยาว  1,750 เมตร   
หนา 0.10 เมตร  หินคลุกไหล่ทางข้างละ   
0.50  เมตร    พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  

465,000 461,000 461,000 4,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

จ่ายขาด 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก   
หมู่ที ่ 3 บ้านราษฎร์พัฒนา  
สายหมู ่ 3  เชื่อมหมู ่ 14 

หมู่ที ่ 3 
บ้านราษฎร์
พัฒนา  
 

ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  90 เมตร    
หนา  0.15 เมตร  หินคลุกไหล่ทาง 
ข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน 1  ป้าย    

200,000 197,500 197,500 2,500 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

4 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่ 4   
บ้านผาแดง  สายไร ่
นายอุดมทรัพย์ถึงไร่นายพิชัย 

หมู่ที่ 4 
บ้านผาแดง 
 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

39,000 38,000 38,000 1,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

จ่ายขาด 

 
 



๑๒ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

5 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่ 4   
บ้านผาแดง  สายไร ่
นายอุดมทรัพย์ถึงไร่นายพิชัย 

หมู่ที่ 4 
บ้านผาแดง 

 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,125 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

410,000 390,000 390,000 20,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 4   
บ้านผาแดง  สายบ้าน 
นายวันชัย ถึง ไร่นางปุ้ย 
 

หมู่ที่ 4 
บ้านผาแดง 

 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

200,000 197,500 197,500 2,500 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

7 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่ 4   
บ้านผาแดง  เชื่อมหมู่ 5  
บ้านน้อยอุบล 
 

หมู่ที่ 4 
บ้านผาแดง 
เชื่อมหมู่ 5 

บ้านน้อยอุบล 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 1,600 เมตร  
หนา 0.10 พร้อมปา้ยโครงการ 1 ป้าย 

425,000 421,000 421,000 4,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

จ่ายขาด 

8 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 5   
บ้านน้อยอุบล   
สายข้างสระน้ าสาธารณะ 

หมู่ที ่ 5   
บ้านน้อยอุบล   

 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

130,000 129,000 129,000 1,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

 



๑๓ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมา
ณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 5   
บ้านน้อยอุบล  สายบ้าน 
นายวันชัย ถึง นายสมศักดิ ์
 

หมู่ที ่ 5   
บ้านน้อยอุบล   

 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 73 เมตร  
หนา 0.15  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

158,000 156,000 156,000 2,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 7   
บ้านโนนรัง สายบา้นโนนรัง ถึง
ถึงบ้านไผ่งาม  

หมู่ที ่ 7   
บ้านโนนรัง 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   ยาว 72 เมตร  
หนา 0.15 หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

200,000 197,500 197,500 2,500 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 9   
บ้านน้อยลพบุรี สายคุ้ม 5  
 

หมู่ที ่ 9 
บ้านน้อยลพบุร ี

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 95 เมตร  
หนา 0.15  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

200,000 197,500 197,500 2,500 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

12 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่ 9   
บ้านน้อยลพบุรี เชื่อมหมู่ 10 
บ้านไรส่มบรูณ์  

หมู่ที ่9 
บ้านน้อยลพบุรี  
เชื่อมหมู่ 10 

บ้านไรส่มบรูณ ์

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 1,192 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 
 
 

435,000 431,000 431,000 4,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

 



๑๔ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 10   
บ้านไรส่มบรูณ์ สายไร่นางต๋อย 
ถึงไร่นายสุพงษ์  
 

หมู่ที ่ 10 
บ้านไรส่มบรูณ ์

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

200,000 197,500 197,500 2,500 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

14 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่  10   
บ้านไรส่มบรูณ ์เชื่อมหมู่ 3 
บ้านราษฎร์พัฒนา 
 

หมู่ที ่10 
บ้านไรส่มบรูณ ์
เชื่อมหมู่ 3  
บ้านราษฎร์
พัฒนา 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 1,300 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 
 
 

345,000 341,000 341,000 4,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

จ่ายขาด 

15 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่  10   
บ้านไรส่มบรูณ ์เชื่อมหมู่ 3 
บ้านราษฎร์พัฒนา 
 

หมู่ที ่10 
บ้านไรส่มบรูณ ์
เชื่อมหมู่ 3  
บ้านราษฎร์
พัฒนา 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   ยาว 370 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 
 
 

122,000 120,000 120,000 2,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

จ่ายขาด 

 
 
 
 



๑๕ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 11   
บ้านอุบลสามัคคี สายโรงเรียน
ถึงศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจชุมชน  

หมู่ที ่ 11 
บ้านอุบลสามัคค ี

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

260,000 257,000 257,000 3,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

17 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่  12   
บ้านไผ่งาม สายไร่นางดอกไม้ 
ถึงไร่นางกุหลาบ 
 

หมู่ที ่12 
บ้านไผ่งาม 
 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 910 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 
 
 

334,000 316,000 316,000 18,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

18 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่  12   
บ้านไผ่งาม เชื่อมหมู่ 7  
บ้านโนนรัง 
 

หมู่ที ่12 
บ้านไผ่งาม 
เชื่อมหมู่ 7 
บ้านโนนรัง 
 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   ยาว 600 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 
 
 

273,000 270,000 270,000 3,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 
 



๑๖ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตัง้ไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

19 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่  12   
บ้านไผ่งาม เชื่อมหมู่ 7  
บ้านโนนรัง 
 

หมู่ที ่12 
บ้านไผ่งาม 
เชื่อมหมู่ 7 
บ้านโนนรัง 
 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   ยาว 1,240 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 
 
 

412,000 408,000 408,000 3,200 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

จ่ายขาด 

20 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่13   
บ้านโคกกระเบื้อง สายบ้าน
โคกกระเบื้อง ถึงสามแยก
ทรัพย์บอน   

หมู่ที ่ 13 
บ้านโคกกระเบื้อง 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 1400 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 
 
 

372,000 368,500 368,500 3,500 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

จ่ายชาด 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 13   
บ้านโคกกระเบื้อง สาย 
วัดโคกกระเบื้อง ถึง ทุ่งนา  

หมู่ที ่ 13 
บ้านโคกกระเบื้อง 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   ยาว 72 เมตร  
หนา 0.15 หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

200,000 197,500 197,500 2,500 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 
 



๑๗ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

22 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่14   
บ้านไผ่ทอง สายไร่นายจ านง 
ถึงไร่นายประดิษฐ์  

หมู่ที ่ 14 
บ้านไผ่ทอง 

ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร   ยาว 1,100 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 
 
 

219,000 218,000 218,000 1,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

จ่ายชาด 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 14   
บ้านไผ่ทอง สายไร่นายสุวรรณ 
ถึง ไร่นายมนสั 
  

หมู่ที ่ 14 
บ้านไผ่ทอง 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 90 เมตร  
หนา 0.15 หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

200,000 197,500 197,500 2,500 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 15   
บ้านโนนสรุิยา สายไร ่
นายวีระศักดิ์ ถึง หลังโรงพัก 
 

หมู่ที ่ 15 
บ้านโนนสรุิยา 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 95 เมตร  
หนา 0.15  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 
 
 

200,000 197,500 197,500 2,500 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

25 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด หมู่ที ่ 15   
บ้านโนนสรุิยา สายนา 
นายบุญเลี้ยง ถึง นานายผูก 
 

หมู่ที ่ 15 
บ้านโนนสรุิยา 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 1,838 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 
 
 

488,000 484,000 484,000 4,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

จ่ายชาด 



๑๘ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 16   
บ้านน้อยหัวสะพาน สาย 
หมู่ 16 เช่ือม หมู่ 11 
  

หมู่ที ่ 16 
บ้านน้อย 
หัวสะพาน 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   ยาว 72 เมตร  
หนา 0.15 หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

200,000 198,000 198,000 2,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

27 ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้าน
น้อยหัวสะพาน หมู่ที ่ 16   
ต าบลโนนสุวรรณ เชื่อมต าบล
โกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ 

หมู่ที ่ 16 
บ้านน้อย 
หัวสะพาน 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร   ยาว 1,428 เมตร  
หนา 0.10  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 
 
 

474,000 470,000 470,000 4,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

จ่ายชาด 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที ่ 17   
บ้านรุ่งอรุณ  สายบ้านนาย
ศักดิ์สิทธ์ิ ถึง บ้านนายเคน 

หมู่ที ่ 17 
บ้านรุ่งอรุณ 

 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   ยาว 95 เมตร  
หนา 0.15  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

200,000 198,000 198,000 2,000 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 
 



๑๙ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 2.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ต าบล 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
 

100,000 93,511.32 93,511.32 6,488.68 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

2 รณรงค์ป้องกันและ
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ต าบล 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและก าจัดโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

60,000 36,200 36,200 23,800 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 2.2 แผนงำนงบกลำง 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต าบล 
โนนสุวรรณ 

เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ 
 

5,583,600 
โอนเพิ่ม 
68,000 

5,226,200 5,226,200 425,400 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ ต าบล 
โนนสุวรรณ 

เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ 
 

2,112,000 1,677,600 1,677,600 366,400 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต าบล 
โนนสุวรรณ 

เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ ได้ รับรองและท าการ
วินิจฉัยแล้ว 
 

168,000 145,000 145,000 23,000 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

4 เงินส ารองจ่าย ต าบล 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
 

332,874 142,714.68 142,714.68 190,159.32 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
  



๒๑ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 2.2 แผนงำนงบกลำง 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

เบิกจ่าย
แล้ว 

คงเหลือ 

5 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท) 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท) 

150,500 150,500 150,500 - ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 

90,000 
โอนลด 

14,000 
 

70,272 70,272 5,728 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 
เงินทดแทน 
 

4,000 3,234 3,234 766 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 
 



๒๒ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 2.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 จัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพผู้สูงอายุ 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้าน
การส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ 
 

100,000 90,200 90,200 9,800 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
 

20,000 6,600 6,600 13,400 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล  
 

20,000 2,300 2,300 17,700 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ พ้ืนที่ด าเนินงาน ปริมาณงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก
กระเบื้อง  (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดโคก

กระเบื้อง 

ค ่าอาหารกลางวัน เด็ กนัก เรี ยน  
จัดสรรให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ กศูนย์ พัฒนา เด็ ก เล็ กวั ด โคก
กระเบื้อง 

142,100 
โอนเพิ่ม  
49,200 

191,280 191,280 20 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดขลุงไผ่โพ
ธาราม (ค่าอาหารกลางวัน) 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

วัดขลุงไผ่โพ
ธาราม 

ค ่าอาหารกลางวัน เด็ กนัก เรี ยน  
จัดสรรให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขลุงไผ่โพ
ธาราม 
 

156,800 
โอนเพิ่ม  
1,000 

157,760 157,760 40 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบล
สามัคคี (ค่าอาหารกลางวัน) 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
บ้านอุบล
สามัคคี 

ค ่าอาหารกลางวัน เด็ กนัก เรี ยน  
จัดสรรให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบล
สามัคคี 
 

127,400 
โอนเพิ่ม 
35,000 

161,740 161,740 660 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 



๒๔ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ พ้ืนที่ด าเนินงาน ปริมาณงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านขลุงไผ่
เป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 
 

โรงเรียน 
บ้านขลุงไผ่ 

เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดสรรให้  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลโนนสุวรรณ 
 

552,000 542,000 542,000 10,000 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านอุบล
สามัคคีเป็นค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

โรงเรียน 
บ้านอุบล
สามัคคี 

เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดสรรให้  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลโนนสุวรรณ 
 

528,000 478,000 478,000 50,000 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

6 ค่าอาหารเสริม(นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก
กระเบื้อง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

วัดโคกกระเบื้อง 

เป็นค่าอาหารเสริม(นม) 
เด็กนักเรียน  จัดสรรให้เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโคกกระเบื้อง 
 

49,822 
 

52,294.78 52,294.78 - กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

 



๒๕ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ พ้ืนที่ด าเนินงาน ปริมาณงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

7 ค่าอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดขลุงไผ่โพธาราม 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดขลุงไผ่ 

โพธาราม 

เป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็ก
นักเรียน  จัดสรรให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดขลุงไผ่โพธาราม 
 

61,319 49,327.06 49,327.06 11,991.94 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

8 ค่าอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอุบลสามัคคี 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

บ้านอุบลสามัคคี 

เป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็ก
นักเรียน  จัดสรรให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบลสามัคคี 
 

49,882 52,294.78 52,294.78 - กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

9 ค่าอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนบ้านอุบล
สามัคคีเป็น 

โรงเรียน 
บ้านอุบลสามัคคี 

เป็นค่าอาหารเสริม(นม) เด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดสรรให้  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลโนนสุวรรณ 
 

252,939 255,725.88 255,725.88 - กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 



๒๖ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

10 ค่าอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 

โรงเรียน 
บ้านขลุงไผ่ 

เป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน 
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดสรรให้  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบล
โนนสุวรรณ  

264,436 243,585.38 243,585.38 20,850.62 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก
กระเบื้อง  (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัดโคก

กระเบื้อง 

ค ่าจัดการเรียนการสอนจัดสรรให้ 
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระเบื้อง 

49,300 49,300 49,300 - กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดขลุงไผ่
โพธาราม  (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

วัดขลุงไผ่โพ
ธาราม 

ค่าจัดการเรียนการสอนจัดสรรให้ 
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดขลุงไผ่โพธาราม 

54,400 54,400 54,400 - กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 



๒๗ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบล
สามัคคี (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
บ้านอุบล
สามัคคี 

ค่าจัดการเรียนการสอนจัดสรรให้ 
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบลสามัคค ี

44,200 44,200 44,200 - กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

14 โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต. 
โนนสุวรรณ 

 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

50,000 
โอนลด 
5,200 
 

27,070 27,070 17,730 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก
กระเบื้อง  (ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัดโคก

กระเบื้อง 

ค ่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนจัดสรรให้ เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโคกกระเบื้อง 

13,560 
โอนเพิ่ม 
37,000 

49,720 49,720 840 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 



๒๘ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดขลุงไผ่
โพธาราม (ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)  
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

วัดขลุงไผ่ 
โพธาราม 

ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนจัดสรรให้เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดขลุงไผ่โพธาราม 

25,990 
โอนเพิ่ม 
12,000 

37,290 37,290 700 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบล
สามัคคี (ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
บ้านอุบล
สามัคคี 

ค่าจัดการเรียนการสอนจัดสรรให้ 
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบลสามัคค ี

19,210 
โอนเพิ่ม 
23,000 

41,810 41,810 400 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

 



๒๙ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 3.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ 

1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดประจ าต าบล 

อ าเภอ 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประจ าต าบล 
 

250,000 174,270 174,270 75,730 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

2 อุดหนุนโครงการหมาก
ไม้รสหวาน สืบสาน 
ประเพณี นวัติวิถี 
โนนสุวรรณ 

อ าเภอ 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
อุดหนุนโครงการหมากไม้รสหวาน สืบ
สาน ประเพณี นวัติวิถี 
โนนสุวรรณ 
 

50,000 50,000 50,000 - กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

3 โครงการหมากไม้รส
หวาน สืบสาน 
ประเพณี นวัติวิถี 
โนนสุวรรณ 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการหมากไม้รสหวาน สืบสาน 
ประเพณี นวัติวิถีโนนสุวรรณ  

100,000 73,000 73,000 27,000 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 



๓๐ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 3.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

4 โครงการวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 
  

60,000 30,120 30,120 29,880 กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

5 อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
 

ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด

บุรีรัมย์ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
อุดหนุนโครงการงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง 
 

10,000 10,000 10,000 - กอง
การศึกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำศักยภำพบุคคลและควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น 
 4.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 ครอบครัวอบอุ่นเพ่ิมพูน
ศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการครอบครัวอบอุ่นเพ่ิมพูน
ศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน 
 

10,000 9,850 9,850 150 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่าย
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
การปฏิบัติ หมายเหตุ 

เบิกจ่าย
แล้ว 

คงเหลือ 

1 บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 

20,000 - - - ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

ด าเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 
 

 
 

5.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก 
 

20,000 19,976 19,976 24 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

 



๓๓ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
 6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง
และผู้น าชุมชน 
 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

300,000 227,640 227,640 72,360 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

2 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

เป็นเงินอุดหนุนในโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย์ 
 

20,000 20,000 20,000 - ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 



๓๔ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
 6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

3 การจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

ต าบล 
โนนสุวรรณ 

 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตต าบลโนนสุวรรณ 
 

100,000 100,000 100,000 - ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

4 อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

ต าบล 
โนนสุวรรณ 

 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

10,000 7,400 7,400 2,600 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

4 ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง 
ประตู อาคารส านักงาน 
 

ต าบล 
โนนสุวรรณ 

 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งผ้าม่าน
หน้าต่าง ประตู อาคารส านักงาน 
 

120,000 87,000 87,000 33,000 ส านักปลัด ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 
 



๓๕ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
บัญชีครุภัณฑ์  
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  
2.แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

1 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 
 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  จ านวน   2  เครื่องๆ  
16,000 บาท 
 

32,000 31,800 31,800 200 ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED   ขาวด า 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด LED   ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง  
 

2,600 2,500 2,500 1,000 กองคลัง ด าเนินการ
แล้ว 

 

3 ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน 
แบบกระจก 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้บานเลื่อน 
แบบกระจก จ านวน 1 ตู ้
 

5,000 3,250 3,250 1,750 กองคลัง ด าเนินการ
แล้ว 

 

4  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK  
Tank Printer) 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK  
Tank Printer) จ านวน 4 เครื่องๆละ 
4,300 บาท 
 

17,200  16,800 16,800 400 กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

ด าเนินการ
แล้ว 

 



๒๒ 

 

กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 

ที ่ โครงการ 
พ้ืนที่

ด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ตามสัญญา 

การใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

5 ค่าจัดซื้อชุดทดสอบ
ความข้นเหลวของ
คอนกรีต SLUM TEST  
Set 2  
 

อบต. 
โนนสุวรรณ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทดสอบ
ความข้นเหลวของคอนกรีต SLUM 
TEST Set 2  จ านวน 1 เครือ่ง 

9,000 5,885 5,885 3,115 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

6 ค่าจัดซื้อชุดแบบหล่อ
คอนกรีตทรงเหลี่ยม  

อบต. 
โนนสุวรรณ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดแบบหล่อ
คอนกรีตทรงเหลี่ยม 
จ านวน  1  เครื่อง 
 

9,000 7,479 7,479 1,521 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

7 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดพื้นที่ 
(GPS)  

อบต. 
โนนสุวรรณ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดพ้ืนที่ 
(GPS) จ านวน  1  เครื่อง 
 

6,000 5,450 5,450 550 กองช่าง ด าเนินการ
แล้ว 

 

 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 
 

       
 
 

ผลกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒0 19 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕ 14 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 56 
     ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 
     ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9 
     ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 
     ๓.๔ วิสัยทัศน์ (5) 5 
     ๓.๕ กลยุทธ์ (5) 5 
     ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 5 
     ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 
     ๓.๘ แผนงาน (5) 5 
     ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวมคะแนน 100 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและกำรประเมินผล 



๒๔ 

 

 
แนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้อง 

แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ เลือกตั้ง 
ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ 
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ 
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม 
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 

(๒)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง 
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบั ถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพืน้เมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ 
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม 
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน ์

(๓)  

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
 (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น รวมถึง ความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

๑๕ 
(๒) 
 

 

 

 

 



๒๕ 

 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล ของ
การบังคับใช้ สภาพการณท์ี่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา การ 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชพีและกลุ่ม ต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เปน็ต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี ผลตอ่
สิ่งแวดล้อมการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงาน 
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
 O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง 
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

๖0 
(๑๐) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง หลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(๑๐)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ 
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

(๑๐)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์  ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถุงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กบัโครงการพฒันา 
ท้องถิ่น 

(๕)  

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม 
อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จะน าไปสู่การ 
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนในสิง่ที่จะ 
ด าเนินการให้บรรลุวิสยัทัศน ์
 

(๕)  



๒๖ 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละ ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ 
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จัด เจน 

(๕)  

3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ 
(positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้ 
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก 
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทารง ยุทธศาสตร ์

(๕)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด 
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก 
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยนืทาง 
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสปีี โดยระบแุผนงานและความเชื่อมโยง 
ดังกล่าว 

(๕)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล ผลติ 
/ โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

 รวมคะแนน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

 
 

ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 7 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 7 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 
5. โครงการพัฒนา (60 คะแนน) ประกอบด้วย   
     (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
     (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
     (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

5 5 

     (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4 
     (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

5 4 

     (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4 
     (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 
     (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
          มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 

     (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 4 
     (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4 
     (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

5 4 

     (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4 
รวมคะแนน 100 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๘ 

 

 
แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้อง

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้าน สังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน เชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนทีไ่ม ่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตาม หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิน่ตาม อ านาจ
หน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว ้2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (lmpact) โครงการ
ที่ ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็น
อ านาจหนา้ที่หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ 
ด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสทิธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบิัติ
ราชการตามที ่ได้รับงบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน (2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ ด าเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แนวทางการพฒันา
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน มิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analsis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand /Trend หรือหลักบริการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพีื้นที่ตดิต่อกัน 2) วิเคราะห์
แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง กับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้ การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเรื่องใด เร่ืองหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(5) 

 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (Clear objective) โครงการต้อง ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของ โครงการ) มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การตัง้
งบประมาณได ้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปถึงเปา้หมาย
ต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มี
ผลผลติ อย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เร่ิมต้น
ในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

5.4 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ(1) ความมั่นคง (2) สร้าง ความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า เทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ มีมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดลุและพฒันาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของ โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเปน็ ศูนย์กลางการพฒันา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูก่าร ปฏิบัติให้เกิดผลส าฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์ที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวยั
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสงัคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(3)  

 

 



๓๐ 
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เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมคีวาม
สอดคล้อง กับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะสอดคล้องกบัการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Econmomy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท านอ้ย ได้มาก (1) เปลี่ยนจากผลิต
สินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่ สินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนดว้ย
เทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรค ์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสนิค้า ไปสูก่ารเน้น ภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันา แล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบ เชน่ ด้านเกษตร 
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา ของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถิน่เสมือนกับการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่ สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เปน็ปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ 
ประชาชนด าเนนิการเองหรือร่วมด าเนินการ เปน็โครงการต่อ 
ยอดและขยายได้เป็นโครงการทีป่ระชาชนต้องการเพื่อให้เกิด 
ความยั่งยืน ซึง่มีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสทิธิภาพ (Effciency) (3) ความมี
ประสิทธผิล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Tranaparency) 

(5)  

5.10 การมีประมาณการ
ราคา ถูกต้องตามหลักวิธี
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ 
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางชา่ง หลักของราคา กลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งในการก าหนดราคา และ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่ มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ รายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย พัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

(3)  

 

 



๓๑ 
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คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่า จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Lndicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสทิธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด ร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนนิการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึง่
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความ เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดปละ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องด าเนนิงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 

(5)  
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำยุทธศำสตร์ 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 
 1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 61  โครงการ 
 2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 28  โครงการ 
 3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ  21 โครงการ 
 4) จ านวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ  12 โครงการ 
1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น 18  โครงการ 
 2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 12  โครงการ 
 3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   6  โครงการ 
 4) จ านวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ  - โครงการ 
1.1.3 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น 

1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น  39  โครงการ 
 2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  22  โครงการ 
 3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   17 โครงการ 
 4) จ านวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ   -  โครงการ 
1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น   5  โครงการ 
 2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   1  โครงการ 
 3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ  4  โครงการ 
 4) จ านวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ    -  โครงการ 

  1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งการเกษตร การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น  6  โครงการ 
 2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  2  โครงการ 
 3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   4  โครงการ 
 4) จ านวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ  -  โครงการ 
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1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น  9  โครงการ 
 2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   5  โครงการ 
 3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   4  โครงการ 
 4) จ านวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ  -  โครงการ 

 1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
1.2.1 เป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการด าเนินการ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจ านวนครบถ้วนตามที่ก าหนด 
1.2.2 เป้าหมายจ านวนหมู่บ้าน จ านวนโรงเรียน จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ด าเนินการตาม 
โครงการ ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
1.2.3 เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น  กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
1.2.4 เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
1.2.5 เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จ านวนแห่งที่ด าเนินการ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้  
1.2.6 เป้าหมายด้านสถานที่ด าเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
2.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน  กระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับซับซ้อน  
2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อ  หน่าย
กับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน  
3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบ  กฎหมาย
และงบประมาณที่มีจ ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
4) จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเนื่องจากบางโครงการต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
5) ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า 
6) ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างาน ขององค์กร ท าให้การท างานร่วมกัน
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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2.2 ข้อเสนอแนะ 
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ  จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  
2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ พิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น  
4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ  ด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5) น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
6) พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ      
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7) จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานและผู้น าชุมชน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


