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  ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำ
มีหน้ำที่ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  
 
  ดังนั้น เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนถูกต้องตำมระเบียบดังกล่ำวและมีประสิทธิภำพ
คณะกกรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง จึงได้ด ำ เนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือรำยงำน
และเสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบ คณะกรรมกำรหวังเป็นว่ำ
รำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้จะสำมำรถเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งใน 
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สว่นที ่ ๑ 
บทน ำ 

 
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  กำรติดตำม (Monitoring) และ กำรประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนกำรที่แตกต่ำงกันมีจุดหมำย           
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนกำรทั้งสองมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน ำแนวคิดและหลักกำรติดตำมและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มำประสำนใช้ด้วยกันอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้ผู้บริหำร พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พนักงำนจ้ำง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (อ่ืน ๆ ถ้ำมี) สำมำรถก ำกับดูแล ทบทวน และพัฒนำงำน พัฒนำ
ท้องถิ่นตำมแผนงำน โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรติตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จึงเป็นกำรติดตำมผลที่ให้ควำมส ำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรหรือไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมำณใน
กำรด ำเนินงำน 
  2. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตรวจสอบดูว่ำแผนงำน 
โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำได้รับปัจจัยหรือทรัพยำกรทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้หรือไม่
อย่ำงไร 
  3. ผลกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบดูว่ำได้ผลตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหำ
อุปสรรคอะไรบ้ำง ทั้งในด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบผลกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ท ำให้ทรำบและ
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนที่จะท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจเกิดจำกผู้บริหำร สมำชิกสภำ ปลัด/รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
วัง   ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำรกอง บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง สภำพพ้ืนที่และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิดควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนต ำบลบ้ำนวัง 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในกำรไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องมีควำมสุขุมรอบคอบในกำร
ด ำเนินกำรขยำยโครงกำร งำนต่ำง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหำและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกำสที่จะด ำเนินกำรและตั้งมั่นอย่ำงสุขุมรอบคอบพยำยำมลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหำและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหำลงให้ได้ ด ำเนินกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด ำเนินกำรขยำยแผน โครงกำร งำนต่ำง ๆ พร้อมกำรปรับปรุงและเร่งรีบด ำเนินกำร สิ่งเหล่ำนี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำต ำบลบ้ำนวัง  โดยกำรติดตำมและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำอย่ำง
เข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำมเป้ำหมำยประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่ำงดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรที่
ได้ด ำเนินกำรไปแล้วว่ำสิ่งใดควรด ำเนินกำรต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำง
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นนั้นว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและ
ประเมินผลแผนงำนโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด  
จึงได้ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงกำรปฏิบัติ งำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ   
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ สภำพผลกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจที่ได้ก ำหนดไว้ 
  3. เ พื ่อ เป ็นข ้อม ูลส ำหร ับ เร ่งร ัด  ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินงำน โครงกำร  
กำรยกเลิกโครงกำรที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
  4. เพ่ือทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
  5. เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร ปลัด/รองปลัดผู้บริหำรระดับส ำนัก/กองทุกระดับของส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง   ที่จะต้องผลักดันให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชำชนในต ำบลบ้ำนวัง  จ ำนวน 11 หมู่บ้ำน
หรือสังคมส่วนรวมมำกท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรของส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

(1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
(2) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
(3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำน
ผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีจ ำนวน 11 คน ประกอบด้วย  

1)  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคัดเลือก จ ำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นท่ีประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคัดเลือก จ ำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคัดเลือก จ ำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำ รส่วนต ำบล  
ต้องด ำเนินกำรให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุ ประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยกำรก ำหนดกรอบ แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำให้เหมำะสมกับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 
  2. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ตำมกรอบ
แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำที่ก ำหนด โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำ 
  3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมิ นผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
ได้ก ำหนดกำรแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นกำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
  2.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล กำรติดตำมยุทธศำสตร์และ
โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น จะเริ่มด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของโครงกำรที่จะติดตำมว่ำมีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีกำรก ำหนดกำรติดตำมและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จำกกำรก ำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ำก ำหนดไว้แล้ว
มีควำมชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลกำรติดตำม เป็นต้น จำกนั้นศึกษำว่ำผู้ใช้ผล กำรน ำผลไป
ใช้ประโยชน์อย่ำงไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องกำรคืออะไร ต้องกำรให้รำยงำนผลอย่ำงไร มีข้อเสนอแนะในกำร
ติดตำมผลอย่ำงไร ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวอำจใช้วิธีสัมภำษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน ำผลที่ได้มำก ำหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำม 
  2.2 วำงแผนติดตำมและประเมินผล จะน ำวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำมงำนจำก  
ข้อ 2.1 มำวิเครำะห์ แล้วเขียนรำยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุปร ะสงค์กำรติดตำม
แหล่งข้อมูล เวลำที่เก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม ก ำหนดกำรทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งสิ่งส ำคัญที่ต้องกำรในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ดังนั้น แม้จะวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภำพเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำในเชิงปริมำณได้น้อยก็ต้องติดตำมเพ่ิมจนกว่ำจะได้ครบขั้นต่ ำตำมที่ก ำหนด
ไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมที่ก ำหนดไว้แต่ละ
โครงกำรตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ โดยอำจใช้วิธีกำรทำงสถิติพ้ืนฐำน เช่น กำรแจงนับ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน จ ำนวน เป็นต้น หรืออำจใช้กำรวิเครำะห์แบบ Matrix กำรพรรณนำเปรียบเทียบ กำรเขียนFlow Chart กำร
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออำจใช้หลำย ๆ วิธีประกอบกันตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
  2.5 รำยงำนตำมแบบแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยรำยงำนตำมแบบท่ี
ก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ทั้งนี้ กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนงำนโครงกำรหนึ่ง ๆ อำจมีหลำยลักษณะก็ได้
ตำมควำมเหมำะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ในกำรรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรอำจเขียน เป็น
รำยงำนเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ควำมเป็นมำของโครงกำรที่จะติดตำมโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม ซึ่งจะปรำกฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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  2.6 รำยงำนผล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังต่อนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  เพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง เสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุก
ปี 
  2.7 กำรวินิจฉัยสั่งกำรกำรน ำเสนอเพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจำก
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ ำนำจใน
ส ำนัก กอง ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้รับรำยงำนสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งกำร เพ่ือแก้ไขปัญหำที่ได้จำกรำยงำนสรุป ซึ่งอำจกระท ำ
โดยตรงหรือเสนอรำยงำนตำมสำยบังคับบัญชำก็ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังมีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยกองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง 

 

คณะกรรมกำร
พัฒนำของ 

อปท. 

ธันวำคม 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล 

นำยกองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง สภำท้องถิ่น รำยงำน

ผล 
เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทรำบ/เสนอควำมเห็น 

นำยกองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง 

 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในต ำบลบ้ำนวังทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

  เสนอ 



5 
 

 

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำองค์กรใช้ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำมผลรวมทั้งโดยกำรพิจำรณำเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีกำรที่
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้คิดสร้ำงไว้เพ่ือ ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถำมวัดทัศนคติมำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิธีกำร เป็นต้น และหรือโดยกำรสร้ำงเครื่องกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถำม (Questionnaires) แบบสัมภำษณ์  (Interview) และแบบ
สังเกตกำรณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอำศัยสภำพพ้ืนที่ทั่วไป อ ำนำจหน้ำที่ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวังรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มำตรฐำน แบบต่ำง ๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้นหรือกำรน ำไปทดลอง
ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน ำเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
หรือภำคสนำม  ด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 

  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก ำหนดกรอบเวลำ (Time & Time Frame) โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำ ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวังอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลทุกไตรมำส และสรุปภำพรวมของไตรมำสที่ผ่ำนมำทุก
ครั้ง 
    3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นภำยในวันที่ 15 เมษำยน และภำยในวันที่ 15 ตุลำคม เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอสภำท้องถิ่นภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
  1.2 ควำมสอดคล้อง (Relevance) เป็นควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ แผนงำน  โครงกำร  
(หรือผลผลิต)  ที่ได้ก ำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องและน ำไปก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
  1.3 ควำมเพียงพอ  (Adequacy) ก ำหนดทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพโดยน ำเครื่องมือที่มีอยู่ จริงในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังมำปฏิบัติงำน 
  1.4 ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ จะวัดจำก
รำยกำรที่เป็นโครงกำรในรอบ 4 ปี วัดได้จำกช่องปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำ โครงกำรที่ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ 
  1.5 ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยำกรที่ถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังซึ่งสำมำรถวัดได้
ในเชิงปริมำณ ขนำด ควำมจุ พ้ืนที่ จ ำนวน ระยะเวลำ เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จำกประสิทธิภำพท ำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณภำพ ซึ่งวัดเป็น
ควำมพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชำชนชื่นชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น 
  ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังทั้งในระดับหมู่บ้ำนและระดับต ำบล และอำจรวมถึง
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อ ำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพรำะว่ำมีควำมสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงกำรพัฒนำท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
 

  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
ก ำหนดระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส ำคัญ 3 ประกำร คือ  
    1) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำง ๆ 
  2.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
    1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพ่ือมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุมควำม
ผันแปรของโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) กำรส ำรวจ (survey) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงกำร
จัดท ำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำรในพ้ืนที่จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ พฤติกรรม ควำมต้องกำร  
ซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและสำมำรถวัดได้ 
 

  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและวัดผล  
เพ่ือดูระดับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำง ๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด จะใช้
เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัดนั้นเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเช่น กำรทดสอบและ
กำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สำยหนองน้ ำใส-ต ำบลบัลลังก์ หมู่ที่ 5 (จะใช้กำร
ทดสอบและกำรวัดอย่ำงไร) โครงกำรตั้งจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ (จะใช้กำรทดสอบและกำรวัด
อย่ำงไร) โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกลุ่มแม่บ้ำน กลุ่มสตรี ต ำบลบ้ำนวัง (จะใช้กำรทดสอบและกำรวัดอย่ำงไร)  
เป็นต้น 
  3.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็นกำร
ยืนยันว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปกำร
สัมภำษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ และกำรสัมภำษณ์
แบบไม่เป็นทำงกำร (informal interview) ซึ่งคล้ำย ๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไมม่ีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนวังใช้กำรสังเกตเพ่ือเฝ้ำดูว่ำก ำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
วังมีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และก ำหนดกำรด ำเนินกำรสังเกต (1) กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเข้ำไปใช้ชีวิตร่วมกับประชำชน
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ในหมู่บ้ำนหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นกำรสังเกต บันทึกลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง 
และควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
  3.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในที่นี่หมำยถึง กำรส ำรวจเพ่ือประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้   ทัศนคติ 
ควำมพึงพอใจ ควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบล.../องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังจะมีกำรบันทึกกำรส ำรวจ และทิศทำงกำรส ำรวจ
ไว้เป็นหลักฐำน 
  3.5 เอกสำร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำรมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน
ในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย 
กลยุทธ์ แผนงำน ผลผลิตหรือโครงกำร วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชนที่ส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร 
รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำร ซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน  
  2. ได้ทรำบถึงข้อดี  ข้ อเสีย ข้อบกพร่องต่ ำง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท ำใ ห้แผนพัฒนำท้องถิ่ น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  และกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ท ำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด  
ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
  3. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ งบประมำณ 
และทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำง ๆ ที่
จะน ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท ำให้ได้รับควำมเชื่อถือ
และกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและรับผิดชอบ
โครงกำร มีควำมส ำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด เนื้อหำ 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. กำรวินิจฉัย สั่งกำร ผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังสำมำรถวินิจฉัย สั่งกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอ ำนำจหน้ำที่ นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ส ำหรับ
กำรปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท ำให้ภำรกิจต่ำง ๆ ของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังแต่ละคน แต่ละส ำนัก/กอง/ฝ่ำย
ต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรท ำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ท ำให้เป้ำหมำยขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวังเกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  8. สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร กิจกรรม 
งำนต่ำง ๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในเขตต ำบล..../องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 

 
 



๘ 
 

 

สว่นที ่2   
การตดิตามและประเมนิผล 

  
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  อ าเภอโนนไทย  และแผน
ชุมชนต าบลบ้านวัง 
     1.1.2 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั มีรายละเอยีด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
       ๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
       ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
       ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
       ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
       ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรม   
        ประเพณีและกีฬา 
       ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.1.3 วสิยัทศัน ์       
     “ โครงสร้างพื้นฐานดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ  เศรษฐกิจพอเพียง  
      หล่อเลี้ยงด้วยการบริหารจัดการที่ดี  และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ” 
     “ต าบลน่าอยู่ หมู่บ้านสามัคคี วิถีพอเพียง” 
    1.๑.4 พนัธกจิการพัฒนา 
   ๑.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้าง
        พ้ืนฐานที่จ าเป็น 

   ๒.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล  โดยยกระดับการศึกษา ความมี     
        คุณภาพทางสาธารณสุข    สังคม   และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น  

  ๓.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
  ๔.  ส่งเสริมศักยภาพของหมู่บ้านให้สามารถพ่ึงตนเองได้   
  ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 



๙ 
 

 

  ๑.1.5  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
   ๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

  ๒.  ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา  สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  ฟ้ืนฟ ู
   ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  ๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
  6. ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. การพัฒนาการเกษตร การกสิกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  8  การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล 
  9.  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

     
 



๑๐ 
 

 

สว่นที ่3   
ผลการวเิคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 

 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
1.แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

ค าชี้แจง  :เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 

ประเด็นการประเมนิ มกีารด าเนนิการ ไมม่กีาร
ด าเนนิการ 

1.  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดท าฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 คณะกรรมการฯไดร้ว่มกนัพจิารณาแลว้เหน็วา่องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นวังไดด้ าเนินการในเรือ่ง
ของคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นและการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ทกุข้อเปน็ไปตามระเบยีบฯ 



๑๑ 
 

 

2.แบบประเมนิผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตร์การพฒันา 
 2.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้ องถิ่น  
          (พ.ศ. 2561 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 

ล าดบั ประเดน็พจิารณา 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง  

20 15 15 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 12 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 54 54 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 10 10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในเขต

จังหวัด  10 10 10 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 10 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4 4 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 4 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 4 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4 4 
 3.8 แผนงาน  5 4 4 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4 4 

รวมคะแนน  100 81 81 
 
   
  1) พบว่าประเด็น.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ...ได้
คะแนน.....15.......คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....15.....ของคะแนนรวม และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนน  54  
คะแนน   คิดเป็นร้อยละ  54  ของคะแนนรวม ในประเด็น....การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้คะแนน  
12  คิดเป็นร้อยละ.......12.......ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวังมีแผนยุทธศาสตร์ที่มีข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านวัง
และ      ยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนต่าง ๆ มีจุดยืนและผลผลิตที่ถูกต้องสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) พบว่าประเด็น.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ได้คะแนน   12  คะแนนคิดเป็นร้อยละ
.......12.....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด...ได้คะแนนต่ าสุด.. 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวังมีการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ยังไม่ครบถ้วน
เนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้  และศักยภาพในการบริหารงานยังไม่มีมากนักเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้วยงบประมาณ 
 
 



๑๒ 
 

 

  2.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ประเดน็การ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

๑ .ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้ น ฐ า น ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณ ะภูมิประเทศ ลักษณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๑9 
(3) 

95 
15 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 10 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) (2) 10 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(๒) (2) 10 

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ  และ เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย งท้ อ งถิ่ น  (ด้ าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒) (๒) 10 

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 10 

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่า
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (2) 10 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 10 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญ หา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๒) 10 

 รวม 20 19 95 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
  -ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
  -ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร 
เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร  ฯลฯได้ด าเนินการแบ่งเขตการ
ปกครอง การเลือกตั้งและส ารวจประชากรจากทะเบียนราษฎร  และส าหรับช่วงอายุน าข้อมูลจาก จปฐ. 
  -ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯด าเนินการเก็บข้อมูลจากโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
วัง  และข้อมูลจากกองสวัสดิการฯในการรวบรวมข้อมูลในการสงเคราะห์ 
  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
  -ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ 
ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 
  -การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ  องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง ได้ด าเนินการออกประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับต าบลในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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  2.1.2 การวเิคราะหส์ภาวการณแ์ละศักยภาพ 
 

ประเดน็การ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

๒. การวิ เคราะห์
สภาวการณ์ และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  นโยบายของผู้ บริหาร รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

๑2 
(3) 

60 
15 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้  ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (๐) 0 

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

(3) (2) 10 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (3) 15 

(๕ ) การวิ เค ราะ ห์สิ่ งแวดล้ อม  พื้ นที่ สี เขี ยว
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

(3) (๑) 5 

(๖ ) ผลการวิ เคราะห์ศั กยภาพ เพื่ อป ระ เมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อปุสรรค) 

(3) (3) 15 

 รวม 20 12 60 
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังด าเนินการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้นการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา



๑๕ 
 

 

อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก ่S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

  2.1.3 ยทุธศาสตร ์
 

ประเดน็การ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓ .๑  ยุท ธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖0 
(๑๐) 

๕4 
(๑๐) 

90 
16.6 

๓ .๒  ยุท ธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 16.6 

๓ .๓  ยุท ธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(๑๐) (๑๐) 16.6 

๓.๔ วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕) (๔) 6.7 

๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๔) 6.7 

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจน 
 

(๕) (๔) 6.7 

ประเดน็การ รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนน คะแนน ร้อยละของ
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พจิารณา เตม็ ทีไ่ด ้ คะแนนเตม็ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(positioning) 

ความมุ่ งมั่น อันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) (๔) 6.7 

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั วชี้ วัด  ค่ า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๔) 6.7 

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒ นาจั งหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๔) 6.7 

 รวม 60 54 90 
   
   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในเขต
จังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ความมุ่งมั่น
อันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์แผนงานหรือ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวังที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าวความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวังผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

 2.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อค วามสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
          (พ.ศ.2561 – 2565 ) 
  2.2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

ล าดับ ประเด็นพจิารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 8 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7 7 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7 7 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 8 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54 54 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 5 

 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 5 

 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 5 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 4 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 5 

 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4 4 

 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

5 3 3 

 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 3 3 

 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 5 
รวมคะแนน  100 84 84 
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  1) พบว่าประเด็น.......1........ได้คะแนน....8.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....8 ....ของของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล....การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มี
การสรุปแต่ละโครงการโดยการด าเนินการตามระเบียบพัสดุและมีการด าเนินการลงในระบบคอมพิวเตอร์ลง
ระบบการเบิกจ่ายใน e-Lass   จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า 
  2) พบว่าประเด็น.......2........ได้คะแนน.....7.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ....7...ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ ได้
คะแนนน้อยเนื่องจากยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   และสภาพพ้ืนที่ยังที่ต้องพัฒนาอีกจ านวนมาก 
  3) พบว่าประเด็น.......3........ได้คะแนน.....7.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ....7 ...ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ ได้
คะแนนน้อยเนื่องจากยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   และสภาพพ้ืนที่ยังที่ต้องพัฒนาอีกจ านวนมาก 
  4) พบว่าประเด็น.......3........ได้คะแนน.....8.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ....8 ...ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...แผนงานและยุทธศาสตร์ ได้คะแนนน้อยเนื่องจากยังมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ   และสภาพพ้ืนที่ยังที่ต้องพัฒนาอีกจ านวนมาก 
  5) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด.....88....โครงการ ได้คะแนน
......5.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....100..ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
  6) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจ านวนโครงการทั้งหมด.....5  คะแนน ได้
คะแนน.....5......คะแนน คิดเป็นร้อยละ....100....ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  7) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอน
งบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จ านวน......83.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....94.31...ของโครงการ
ทั้ งหมดที่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ. 2561 -2565) เฉพาะปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ านวน...88...โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
  8) พบว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
โครงการที่ด าเนินการแล้วมีจ านวนน้อยมาก  อาจจะเป็นเพราะว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลยังจัดสรรมาไม่ครบถ้วน  
และระยะเวลาตามแผนยังไม่หมดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  และยังมีบางโครงการท่ีด าเนินการแล้วแต่
อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย จึงท าให้การเบิกจ่ายโครงการยังไม่ครบถ้วนแต่ยังคงเป็นไปตามแผน
ด าเนินงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ 
 



๑๙ 
 

 

  2.2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

๑.การสรปุสถานการณ์
การพฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องปร ากอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ดา้นสังคม , ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๘ 80 

 รวม 10 8 80 
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังกับสถานการณ์การพัฒนาเป็นการการวิเคราะห์กรอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่ วนต าบลบ้ านวัง  จากสภาวะด้าน เศรษฐกิจด้ านสั งคมและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีการคมนาคมในพ้ืนที่เป็นไป
ด้วยความอยากล าบาก   ถนนภายในต าบลบ้านวัง เกิดการช ารุดเสียหาย  และจากฝนตกชุก ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  
 

  2.2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ ร้อยละชอง
คะแนนเตม็ 

๒.การประเมนิผลการน า
แผนพฒันาทอ้งถิน่ไป
ปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้
วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนัน่เองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) การวิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

๑๐ ๗ 70 

 รวม 10 7 70 
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  การด าเนินโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้ส่วนใหญ่จะเพียงพอ   จะมีบางโครงการที่ต้องโอนงบประมาณเพ่ิ ม 
เนื่องจากเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและหนังสือสั่งการและเพ่ือให้เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งเพ่ือน าไปเพ่ือตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2562 



๒๐ 
 

 

 

  2.2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

๓.การประเมนิผลการน า
แผนพฒันาทอ้งถิน่ไป
ปฏบิตัใินเชงิคณุภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบิัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนนิการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๗ 70 

 รวม 10 7 70 
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  การด าเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส าหรับวัสดุ  อุปกรณ์ในการ จัดซื้อและก่อสร้าง  
มีคุณภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

๔.แผนงานและ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand Analysis/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชา
รัฐ  

๑๐ ๘ 80 

 รวม 10 8 80 

 



๒๑ 
 

 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่ วนต าบลบ้ านวั ง ในมิติ ต่ าง ๆ  จนน าไปสู่ การจัดท าโครงการพัฒนาท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  เช่นการบริณาการในการจัดท าถนนเชื่อมระหว่างต าบล
เช่นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนระหว่างต าบลบ้านวัง- ต าบลด่านใน   ต าบลบ้านวัง – เทศบาลบัลลังก์  ,  
ต าบลบ้านวัง –ต าบลค้างพลู  และได้ท าปฏิบัติงานบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ กองสวัสดิการฯขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง  กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   พัฒนาสังคมจังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครราชสีมา  บ้านพักเด็กจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือรวมกันแก้ไขปัญหาความยากจน   และ
ด าเนินการตามหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น   (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) ด าเนินการเกี่ยวกับแหล่งน้ าและด้านปศุสัตว์มาไว้ ใน
แผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังเช่นโครงการขุดลอกคลองส่งน้ า    ประตูระบายน้ า   ส่งเสริมกลุ่ม
เลี้ยงสัตว์   ปลูกข้าว  ปลูกข้าวโพดฯลฯ 
 

  2.2.6 โครงการพัฒนา 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

๕.โครงการพฒันา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้วา่จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๔ 
(๕) 

90 
8.3 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเปน็มา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 8.3 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธบิายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่
ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 
 
 

(๕) (๕) 8.3 
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๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี

โครงการสอดคล้องกับ  
(๑) ความมั่นคง  
(๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน  
(๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกับ
ทางสงัคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

(๕) (๕) 8.3 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดย  
(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง  
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ  
(๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
(๔) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง  
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 8.3 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
๔.๐ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจทีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น  
(๑) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภัณฑไ์ปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม  
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม  
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม  

(๕) (๔) 6.8 
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๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิน่เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด   ซึง่ไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเปน็โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกนักับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ที่เป็น
ปัจจุบนั 

(๕) (๕) 8.3 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนนิการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เปน็โครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพือ่ให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปน็ท้องถิ่นที่พฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) (๔) 6.8 

๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่  
(๑) ความประหยัด (Economy)  
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness)  
(๔) ความยุติธรรม (Equity)  
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๓) 5 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  
 

(๕) (๓) 5 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธผิล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท์ี่เกิดที่สิ่งทีไ่ด้รับ (การ
คาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 
 
 
 
 

(๕) (๕) 8.3 
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๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนนิการ
ตามโครงการพัฒนาซึง่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากบั
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงใน
การด าเนินงานตามโครงการ  
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(๓) ระบุสิง่ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกบัความเปน็จริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕) (๕) 8.3 

 รวม 60 54 90 
 
   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  ความชัดเจนของชื่อโครงการเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวังที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต…ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง…เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทาง
ที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัด
ลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรองโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ



๒๕ 
 

 

เพ่ือให้โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯโครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่ อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบันโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพี ยงท้ องถิ่น (ด้ านการเกษตรและแหล่ งน้ า) 
(LSEP)งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง
ค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency)มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพ่ือการ
พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆมีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มี
การก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)ผลที่
คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
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แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ     3 1,330,100   2 1,329,800 
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 5 2,595,125 7 3,019,980 8 2,796,050 9 3,155,300 9 3,216,900 
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร 1 100,000 1 100,000 3 180,000 4 205,000 4 205,000 
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม 7 7,972,000 7 8,039,100 11 9,298,000 12 9,920,000 12 10,863,800 
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 16 525,000 17 545,000 19 685,000 19 685,000 19 685,000 
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 4,045,500 33 7,826,550 27 11,673,500 15 4,490,521 5 2,848,900 
7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันากาท่องเท่ียว ศาสนา – 
วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา 

3 2,060,000 11 1,083,200 11 1,083,200 11 1,252,700 3 2,160,000 

8. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 6 360,000 7 490,000 12 833,300 9 610,000 9 610,000 
9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

2 50,000 2 50,000 6 1,330,000 11 4,380,000 6 1,180,000 

10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5 254,000 3 160,000 6 686,083 7 897,300 5 368,300 

รวม 65 17,961,625 88 21,313,830 106 29,895,233 97 25,596,121 74 23,467,700 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยูใ่น
แผนพฒันา

ท้องถิน่ (พ.ศ.
2561-

2565) และ
แก้ไข เพิ่มเตมิ 
เปลีย่นแปลง 

บรรจุใน
ข้อบัญญตัิ 

 
(น าไปปฏบิตัิ) 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ - - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 7 6 6.82 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 1 1 1.14 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 7 4 4.55 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 17 14 15.90 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 11 12.5 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 

11 1 1.14 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

7 6 6.82 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

2 2 2.27 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 3 3.40 

รวม 88 48 54.54 
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โครงการตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) หมายเหตุ
ตามแผนงาน ตามแผนฯ ด าเนินการจริง

๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ       -ค่าอาหารกลางวนั  อัตรามื้อละ ๔๕๔,๔๐๐ ๔๑๑,๔๔๐ 1
บริหารสถานศึกษา 20  บาทต่อคน  จ านวน 245  วนั

 (ส าหรับเด็กปฐมวยั ใน ศพด.)
 -ค่าจัดการเรียนการสอน อัตรา

คนละ 1,700   บาท/ปี
(  ส าหรับเด็กปฐมวยั  2-5 ป ี)
      -ค่าหนังเรียน อัตราคนละ
200  บาท/ปี
(ส าหรับเด็กปฐมวยั  3-5  ป)ี
     -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ
200  บาท/ปี
(ส าหรับเด็กปฐมวยั  3-5  ป)ี
  -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ
300  บาท/ปี
(ส าหรับเด็กปฐมวยั  3-5  ป)ี
    -ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน
อัตราคนละ 430  บาท/ปี
(ส าหรับเด็กปฐมวยั  3-5  ป)ี

๒ โครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมใหเ้ด็กศึกษาหาความรู้ ๑๗,๑๐๐    -
นอกสถานที่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก นอกสถานศึกษา

๓ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ 1,620,000 ๑,๔๒๖,๐๐๐ 2
ส าหรับนักเรียนขาดแคลนใน
โรงเรียนในพื้นที่

๔ โครงการอาหารกลางวนัส าหรับ ค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก ๒๒๐,๕๐๐ ๒๑๒,๓๙๐ 3
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 50 คน จ านวน ๒๘๐

วนั ๆ ละ  20 บาท/คน 
๕ โครงการอาหารเสริม   (นม)  จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับ 118,850 ๕๓,๘๔๑ 4

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก นักเรียนเด็กเล็ก จ านวน 1  แหง่
จ านวน ๒6๐วนั ๆ ละ 
7.37  บาท/คน

งบประมาณ
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ที่ โครงการ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) หมายเหตุ
ตามแผนงาน ตามแผนฯ ด าเนินการจริง

งบประมาณ

๖ โครงการอาหารเสริม   (นม)  จัดหาอาหารเสริม (นม)  ส าหรับ 776,100 325217.68 5
ส าหรับโรงเรียนในพื้นที่ นักเรียนเด็กเล็ก - ป.๖ 

จ านวน 4 แหง่ จ านวน๒๖0 วนั ๆ 
ละ ๗.37 บาท/คน

๗ โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กใน เด็กระดับวยัเรียนในสถาน ๖๐,๐๐๐  -
วยัเรียน ศึกษา  จ านวน 429  คน

3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
3.1 แผนงานการเกษตร

๑ โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตาม ด าเนินการตามโครงการสร้างอาชีพ ๑๕,๔๐๐ ๑๒,๙๐๐ 6
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
4.1  แผนงานงบกลาง

๑ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 7
ผู้ปว่ยเอดส์ จ านวน  ๑  คน

๒ โครงการสงเคราะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,350,000 ๖,๕๕๔,๐๐๐ 8
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒๓๐,๐๐๐

๓ โครงการสงเคราะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพกิาร  1,100,000 ๑,๒๐๖,๔๐๐ 9
เบี้ยยังชีพผู้พกิาร ๑๒๐,๐๐๐

๑ โครงการเยาวชนบา้นวงัรวมพลัง ด าเนินการตามโครงการฯ ๓๗,๑๐๐ ๒๘,๑๐๐ 10
ต่อต้านยาเสพติด (อบายมุข)

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1  แผนงานสาธารณสุข

๑ โครงการปนัยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ ด าเนินโครงการปนัยิ้มสร้างสุข ๓๓,๙๐๐ ๖๘,๙๙๐ 11
ตามรอยวธิแีหง่ความพอเพยีง ผู้สูงอายุตามรอยวธิแีหง่ความ ๓๘,๐๒๕

พอเพยีง  จ านวน  250  คน

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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๒ โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและควบคุมโรค ด าเนินการตามโครงการฯ ๒๖,๘๐๐ ๓๒,๘๘๐ 12
พษิสุนขับา้ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  -ค่าวสัดุ (วคัซีน) ๖,๐๘๐
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ตามพระ  -ค่าใช้จ่ายในการส ารวจสุนัขและแมว
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า  -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
 ลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัร โครงการฯ
ราชกมุารี

๓ อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 13
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข  จ านวน  3 โครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

หมู่ที่ 1  บา้นดอนต าแย 2. อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์

3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
๔ อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 14

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข  จ านวน  3 โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
หมู่ที่ 2  บา้นบุ 2. ใหค้วามรู้และปอ้งกนัการใมช้สารเคมใีนเกษตรกร

3. อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์
๕ อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 15

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข  จ านวน  3 โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
หมู่ที่ 3  บา้นวงั 2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

3. อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์
๖ อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 16

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข  จ านวน  3 โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
หมู่ที่ 4  บา้นหนองกลางดอน 2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

3. อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์
๗ อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 17

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข  จ านวน  3 โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
หมู่ที่ 5  บา้นหนองน้ าใส 2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

3. อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์
๘ อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 18

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข  จ านวน  3 โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
หมู่ที่ 6  บา้นโคกสะอาด 2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร

3. ส่งเสริมใหค้วามรู้การปอ้งกนัควบคุมโรคติดต่อ
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๙ อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 19
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข  จ านวน  3 โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
หมู่ที่ 7  บา้นถนนวารี 2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

3. อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์
๑๐ อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข  จ านวน  3 โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์
หมู่ที่ 8  บา้นวงัใหม่ 2. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
๑๑ อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 21

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข  จ านวน  3 โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
หมู่ที่ 9  บา้นดอนมะยม 2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

3. อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์
๑๒ อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 22

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข  จ านวน  3 โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
หมู่ที่  10  บา้นดอนใหม่ 2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

3. อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์
๑๓ อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 23

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข  จ านวน  3 โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
หมู่ที่ 11  บา้นวงัสง่า 2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

3. อบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก  ก่อสร้างถนนหนิคลุก ผิวจราจร กวา้ง 5 ม. ๑๕๐,๙๐๐ ๑๕๐,๙๐๐ กันเงิน
สายดอนต าแย - ค้างพลูกลาง ยาว 263 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร 24
หมู่ที่ 1 หนิคลุกไม่น้อยกวา่ 131.50 ลบ.ม. รายละ-

เอียดตามแบบ ทถ.นม. 01-106(จุดเร่ิมต้น
ที่นานางบงัอร - จุดส้ินสุดที่นานางสนิท
กันกลางดอน) พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ปา้ยรายละเอียด
ตามแบบที ่อบต.บา้นวงั ก าหนด
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๒ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก     - กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม. ๑๔๔,๒๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
สายดอนต าแย - ค้างพลูกลาง หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร 25
หมู่ที่ 1 หนิคลุกไม่น้อยกวา่ 255 ลบ.ม.

พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
โครงการชัวคราวอย่างละ
1   ปา้ย รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บา้นวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น
ที่นานางสนิท กันกลางดอน
พกิดั X=817507 , Y=1678671

จุดส้ินสุด
ที่นานายอิ่ม  เคียวกลางดอน
พกิดั X=817469 , Y=1678436

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๙๖,๖๐๐ ๑๘๓,๐๐๐ กันเงิน
เสริมเหล็กสายหนองขาม หมู่ที่ 2 ผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร   26
บา้นบุ ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตรมี

ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 48.00 

ลบ.ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่

320 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ 

ทถ.นม. 01-201 (จุดเร่ิมต้นโครงการ

บา้นนายด้ือ ธงสันเทยีะ - จุดส้ินสุด  
โครงการไร่นางเพชร ดะขุนทด) พร้อม

ปา้ยชั่วคราวและปา้ยโครงการ อย่างละ
1  ปา้ยรายละเอียดตามแบบที ่อบต.
บา้นวงัก าหนด

๔ โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 20 ม.  ๓๓,๒๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ถนน คสล. ซอยบา้น หนา 0.15 ม.  หรือปริมาตรคอนกรีต 27
นางเปล่ียน อ่องสันเทยีะ ไม่น้อยกวา่ 9 ลบ.ม. มีพื้นที่เทคอนกรีต
หมู่ที่  2 ไม่น้อยกวา่ 60 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการ

ชั่วคราวจ านวน  1  ปา้ย ก่อสร้างตามแบบ
ที่ อบต. บา้นวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น   ที่บา้นนางเรณู ศิลปะ
พกิัด X=811974 , Y=1673832
จุดส้ินสุด  ที่บา้นนางเดือนเพญ็ เจิมขุนทด
พกิัด X=811992 , Y=1673841
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๕ โครงการถนนกอ่สร้าง ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร ๑๙๒,๙๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 67 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 28
สายหนองขาม  หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย กวา่ 50.25
หมู่ที ่2 ลบ.ม.มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 

335 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 1  ปา้ย
ก่อสร้างตามแบบที่อบต.บา้นวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น  ที่ไร่นางเพชร  ดะขุนทด
พกิัด X=811561 , Y=1673456
จุดส้ินสุด  ที่บา้นนางสมศรี   รามโคกกรวด
พกิัด X=811524 , Y=1673399

๖ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5 ม. ยาว 100 ม. ๓๑๓,๗๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
สายบา้นวงัใหม่-หนองกลางดอน หนา0.15 ม.หรือปริมาตรอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 29
หมู่ที่  3 82.125 ลบ.มมีพื้นที่รวมพร้อมคอนกรีต

ทางเชื่อมไม่น้อยกวา่ 547.50 ตร.ม.พร้อม
ปา้ยโครงการและปา้ยโครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1   ปา้ย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
อบต.ก าหนด 
จุดเร่ิมต้น  ที่บา้นนางส าเนียง ตาลพดุซา 
พกิัดX=813196,Y=167459 
จุดส้ินสุด ที่บา้นนายอุดม ทศักุล
พกิัด X=813109, Y=1674600

๗ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5  ม. ยาว 100 ม. ๒๘๗,๙๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
สายบา้นวงัใหม่ -หนองกลางดอน หนา 0.15 ม. หรือ ปริมาตรคอนกรีตไมน่อ้ย 30
หมู่ที่ 4 กวา่ 75 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อย 500 ตร.ม.พร้อมปา้ยโครงการ
และปา้ยโครงการชั่วคราวอย่างละ 1 ปา้ย
ก่อสร้างตาม แบบที่ อบต.บา้นวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น  ที่นานายบญุส่ง  นนทข์ุนทด
พกิดั X=812494, Y=1675441

จุดส้ินสุด ที่บา้นนานายบญุส่ง  นนทข์ุนทด
พกิดั X=812502 , Y=1675340
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๘ โครงการก่อสร้างหอถังสูงทรง ก่อสร้างหอถังเหล็กส าเร็จรูปทรง  ๖๒๙,๙๐๐ ๖๒๙,๙๐๐ กันเงิน
แชมเปญ หมู่ที่  4 บา้นหนอง- แชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร 31
กลางดอน พร้อมฐานราก คสล. แบบตอกเข็ม

(ที่ต้ังโครงการบริเวณสระวดั
หนองกลางดอน) รายละเอียดตาม
แบบส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 

เลขที่  3112020 พร้อมติดต้ังปา้ย
โครงการ อย่างละ 1 ปา้ย รายละเอียด
แบบที ่อบต. บา้นวงั ก าหนด

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๕๔,๖๐๐ ๑๔๓,๐๐๐ กันเงิน
ซอยพอ่ใหญ่จอย - บา้นนายเอื้อม ผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว  32
หมู่ที่  5 80 เมตร หนา 0.15 เมตรมีปริมาตร 

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 36.00 ลบ.ม. 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 240

ตร.ม.ไหล่ทางหนิคลุกเฉล่ียข้างละ
0.20 เมตรรายละเอียดตามแบบ 

ทถ.นม.01-201 (จุดเร่ิมต้นโครงการ
บา้นพอ่ใหญ่จอย-จุดส้ินสุดโครงการ
บา้นางสมทรง บ ารุงศิลป)์พร้อมปา้ย 

โครงการและปา้ยโครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ

ที ่อบต. บา้นวงั ก าหนด  
๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 3.50 ม.ยาว 136 ม. ๒๖๖,๑๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม

ซอยบา้นนายคนึง  อมฤก หนา 0.15 ม.ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยวา่ 33
หมู่ที่ 5 71.40 ลบ.ม หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ย

กวา่ 476 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการและ
ปา้ยโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ปา้ย
ก่อสร้างตามแบบที่อบต.
จุดเร่ิมต้นที่บา้นนายเลาะ วรีะแพทย์ 
 พกิัด X=814734,Y=1679459 
จุดส้ินสุดที่บา้นนายคนึง  อมฤก
พกิัด X=814809 , Y=1679530



35

ที่ โครงการ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) หมายเหตุ
ตามแผนงาน ตามแผนฯ ด าเนินการจริง

งบประมาณ

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม ก่อสร้างถนนดินเสริมหนิคลุกดินถม ๑๕๙,๕๐๐ ๑๕๓,๔๐๐ กันเงิน
หนิคลุกสายโคกสะอาด– กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร   34
หนองตะครอง ซอย 2 หมู่ที่ 6 หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไม่น้อยกวา่ 400 ลบ.ม. หนิคลุก 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร

หนิคลุกไม่น้อยกวา่ 80 ลบ. ม. 
รายละเอียดตามแบบทถ.นม. 01-101
และแบบ ทถ.นม. 01-105 
(จุดเร่ิมต้นโครงการบา้นนายถวลิ อมฤก  
– จุดส้ินสุดโครงการไร่นายบณัฑิต

เกิดสันเทยีะ) พร้อมปา้ยโครงการ
และปา้ยโครงการชั่วคราว อย่างละ 
1  ปา้ยรายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บา้นวงั ก าหนด

๑๒ โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร ๑๙๓,๙๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ซอย 2  ยาว 64 เมตร  หนา  0.15  เมตร 35
หมู่ที ่ 6 มีปริมาตรคอนกรีต 48  ลบ.ม. หรือมี

พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกวา่ 320  ตร.ม. 
ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งเฉล่ียด้านละ     
0.50 เมตร พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
โครงการชั่วคราว อย่างละ  1  ปา้ย
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต บา้นวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น ที่วดัปา่โคกสะอาดคงคาราม
พกิัด X=812599, Y=1672596
จุดส้ินสุด  ที่วดัปา่โคกสะอาดคงคาราม
พกิัด X=812658 , Y=1672568
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ที่ โครงการ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) หมายเหตุ
ตามแผนงาน ตามแผนฯ ด าเนินการจริง

งบประมาณ

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๗๗,๑๐๐ ๗๑,๐๐๐ กันเงิน
ซอยบา้น นายแฉ่ หมู่ที่  7 ผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 31   36

เมตร หนา 0.15 เมตร  มีปริมาตร

คอนกรีตไม่น้อยกวา่18.60  ลบ.ม. มี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 124 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ ทถ.นม. 
01-201 (จุดเร่ิมต้นโครงการบา้น
นางส าเนียง  เล่ือนสันเทยีะ -จุดส้ินสุด
โครงการบา้นนางหลอม ชาละวนั) 
พร้อมปา้ยโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามแบบที ่อบต.บา้นวงัก าหนด

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร ๒๖๗,๘๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
สายนาบุ่ง ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 37
หมู่ที่ 7 มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 72 ลบ.ม.

หรือคิดเปน็พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
480  ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ปา้ย
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต. บา้นวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น  ที่บา้นนางเลิง  ใจชอบ
พกิัด X=812962, Y=1678633
จุดส้ินสุด  ที่นานายพอดี   ใจชอบ
พกิัด X=815027 , Y=1678714

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม.ยาว 141 ม. ๓๑๕,๐๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
สายปา่ตาลาด หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีต 38
หมู่ที่ 8 ไม่น้อยกวา่ 84.60 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่

เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 564  ตร.ม. พร้อม
ปา้ยโครงการและปา้ยโครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1  ปา้ย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
บา้นวงัก าหนด จุดเร่ิมต้น
ที่บา้นนายอมร เนาวสั์นเทยีะ
พกิัด X=813770, Y=1674759
จุดส้ินสุดที่ส่วนนายอนันต์  เนาวสั์นเทยีะ
พกิัด X=813678 , Y=1674793
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ที่ โครงการ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) หมายเหตุ
ตามแผนงาน ตามแผนฯ ด าเนินการจริง

งบประมาณ

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.   ก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๘๔,๑๐๐ ๗๗,๕๐๐ กันเงิน
แยกคอกววั - บา้นนางเปรียว ผิวจราจร กวา้ง 3.00 ม. ระยะทาง 39
หมู่ที่  8 ประมาณ 45 ม. หนา 0.15 ม. มี

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 20.25 ลบ.ม. 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 135
 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ ทถ.นม. 
01-201 (จุดเร่ิมต้นโครงการที่นา 
นางเปรียว มณีอ าพนั-จุดส้ินสุดโครงการ
บา้นนายแก้ว โงนสันเทยีะ)  
พร้อมปา้ยโครงการชั่วคราว จ านวน 
1  ปา้ยรายละเอียด ตามแบบ อบต.
บา้นวงั ก าหนด

๑๗ โครงการวางทอ่ระบายน้ าระเริง วางทอ่ คสล. ขนาด ศก 0.80 เมตร  ๓๐,๔๐๐ ๓๐,๔๐๐ กันเงิน
หนองตาล  หมู่ที่ 8 จ านวน 8 ทอ่น (ที่ต้ังโครงการบริเวณที ่ 40

นานายสมจิต  นาขุนทด) รายละเอียด 
ตามแบบกรมทางหลวงชนบท 
รน - 101/56 และแบบ รน-106/56 
พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการชั่วคราว
จ านวน 1 ปา้ย  รายละเอียดตาม
แบบที ่อบต. บา้นวงั ก าหนด

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓๓,๔๐๐ ๓๐,๘๘๐ กันเงิน
สายบา้นชูเดช หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กวา้ง 3.00 ม.  ระยะทาง 41

ประมาณ18 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 8.10 .ลบ.ม.มีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 54 ตร.ม.รายละ

เอียดตามแบบ ทถ.นม 01-201 (จุดเร่ิม
ต้นโครงการที่นานายชูเดช ยังสันเทยีะ
–จุดส้ินสุดโครงการนางหม่อม 

หมวดสันเทยีะ)พร้อมปา้ยโครงการชั่วคราว
จ านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ
อบต.บา้นวงั ก าหนด
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ที่ โครงการ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) หมายเหตุ
ตามแผนงาน ตามแผนฯ ด าเนินการจริง

งบประมาณ

๑๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าฝา คสล.   215,700 ๒๑๕,๗๐๐ กันเงิน
รอบหมู่บา้น  หมู่ที่  9 ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร   42

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตรรายละเอียดตาม
แบบ ทถ.นม. 02-201 (จุดเร่ิมต้น
โครงการที่นานางสังเวยีน เจิมขุนทด - 

จุดส้ินสุดโครงการบา้นนางสะอิ้ง 
โสขุนทด) พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ
และปา้ยโครงการชั่วคราว อย่างละ 
1 ปา้ย  รายละเอียดตามแบบที ่อบต.
บา้นวงั ก าหนด

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร ๔๖๑,๖๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
สายทางเข้าหมู่บา้น - ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร 43
บา้นดอนมะยม หมู่ที่  9 หรือ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่

120.15 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 775 ตร.ม. พื้นที่ทางเชื่อม
26 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ปา้ย
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.บา้นวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้นที่นานายปราโมทย์ กล้ากลางดอน
พกิัด X=815235 , Y=1679567
จุดส้ินสุดที่บา้นนางมนทริา ทพิย์กระโทก
พกิัด X=815265 , Y=1679420

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   ก่อสร้างรางระบายน้ าฝา คสล.  ๑๐๗,๘๐๐ ๑๐๗,๘๐๐ กันเงิน
หน้าศาลา SML-สระประปา ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 50 เมตร 44
หมู่ที่  10 ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร รายละเอียดตาม

แบบทถ.นม. 02-201 (จุดเร่ิมต้น
โครงการหน้า ศาลา SML - จุดส้ินสุด
โครงการประตูวดัดอนต าแย ประตูที่ 2 )

พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการและปา้ย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ปา้ย  
รายละเอียดตามแบบที ่อบต.บา้นวงั

ก าหนด
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ที่ โครงการ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) หมายเหตุ
ตามแผนงาน ตามแผนฯ ด าเนินการจริง

งบประมาณ

๒๒ โครการกอ่สร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3  ม. ๑๘๖,๘๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ซอยบ้านนายอดุม ยาว  111 ม. หนา 0.15  เมตร 45
หมู่ที ่10 มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่

49.95 ลบ.ม หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 333  ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการ
ชั่วคราว  จ านวน   1  ปา้ย ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต. บา้นวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น ที่บา้นนายโชติ  ฟสัีนเทยีะ
พกิัด X=816769, Y=1679903
จุดส้ินสุด  ที่บา้นนายอุดม  เคียวกลางดอน
พกิัด X=816662, Y=1679875

๒๓ โครการกอ่สร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3.00 ม. ๓๓,๒๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ซอยบ้านนายเฉลียว  ยาว  20 เมตร หนา 0.15  เมตร 46
หมู่ที ่10 มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่  9 ลบ.ม

หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 60 ตร.ม. 
พร้อมปา้ยโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ปา้ย
ก่อสร้างตามแบบ อบต. บา้นวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น ที่บา้นนายชูชาติ  ไชยสิทธิ์
พกิัด X=816710 , Y=1679664
จุดส้ินสุด ที่บา้นนายเฉลียว   ขุนสันเทยีะ
พกิัด X=816698, Y=1679662

๒๔ โครการกอ่สร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 5 ม. ยาว 11 ม. ๔๒,๑๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ซอยบ้านนายทองดี หนา 0.15 ม. มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย 47
หมู่ที ่10 กวา่ 11.20 ลบ.ม หรือพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 55 ตร.ม พื้นเททางเชื่อม
19.73 ตร.ม พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ปา้ย
ก่อสร้างตามแบบ อบต. บา้นวงั ก าหนด
จุดเร่ิมต้น ที่บา้นนายประทปี  คมสันเทยีะ
พกิัด X=816751, Y=1679806
จุดส้ินสุด ที่บา้นนายประทปี  คมสันเทยีะ
พกิัด X=8166762, Y=1679806
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๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร ๗๐๘,๙๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
สายหวัสะพานบา้นวงัสง่า ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 48
เชื่อมทางบา้นบุ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 150 ลบ.ม.
หมู่ที่ 11 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  1,000 ตร.ม.

วางทอ่ คสล.ขนาด ศก 1.00 เมตร 
จ านวน  11 ทอ่น พร้อมปา้ยโครงการ
และปา้ยโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ปา้ย
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต. บา้นวงัก าหนด
จุดเร่ิมต้น ที่นานางสมจิต จอดสันเทยีะ
พกิัด X=813374 , Y=1674190
จุดส้ินสุด ที่นานายสมจิต ยศสันเทยีะ
พกิัด X=813177 , Y=1674270

๒๖ โครงการปรับปรุงถนนสายข้าง ปรับปรุงถนนสายข้างบงึสง่า ๒๙,๖๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
บงึสง่าด้านทศิใต้  หม่ที่ 11 กวา้ง  4  เมตร ยาว  100  เมตร 49
บา้นวงัสง่า หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาตร

หนิคลุกไม่น้อยกวา่  60 ลบ.ม.
พร้อมปา้ยโครงการชั่วคราว จ านวน 
1  ปา้ย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.
บา้นวงั ก าหนด 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนนดิน สายทาง ก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจร กวา้ง 6.00 เมตร  ๑๘๐,๖๐๐ ๑๘๐,๖๐๐ กันเงิน
แยกทศิใต้บงึสง่าเชื่อมทางผ่านต าบล  ยาว 500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 50
ค้างพลู หมู่ที่  11 มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 900 ลบ.ม.

รายละเอียดตามแบบ ทถ.นม. 01-101 
(จุดเร่ิมต้นโครงการที่นานายสมบติั อมฤก 
–จุดส้ินสุดโครงการที่ไร่นายรุ้ง คงสันเทยีะ

พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยโครงการ
ชั่วคราว อย่างละ 1  ปา้ย  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บา้นวงั ก าหนด 

๒๘ เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตาม ๑๐๐,๐๐๐  - ไม่ได้เบิกจ่าย
(ค่า K) ตามแบบสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้  

(ค่า K)

๒๙ อุดหนุนบริหารกิจการประปา จ่ายเงินอุดหนุนกิจการประปา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 51
ที่รับผิดชอบของ อบตบา้นวงั
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๓๐ โครงการก่อสร้างหอถังสูงทรง ก่อสร้างถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ๓๘๕,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ 52
แชมเปญ  หมู่ที ่ 6 ขนาดสูง 20 เมตร ความจุ 20 ลบ.ม.
บ้านโคกสะอาด ก่อสร้างตามแบบอบต.บา้นวงั ก าหนด

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา
7.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑ โครงการจัดงานประเพณี อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ๑๐,๐๐๐  -
บวงสรวงอนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี
อ าเภอโนนไทย

7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑ โครงการจัดหาเคร่ืองออก ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย ๑๑๐,๓๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม

ก าลังกายประจ าหมู่บา้น  กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด พร้อมเทพื้นรองรับ 53
บา้นดอนต าแย เคร่ืองออกก าลังกาย ขนาด กวา้ง 2 ม. 
หมู่ที่ 1 ยาว 14  ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวงัก าหนด

๒ โครงการจัดหาเคร่ืองออก ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย ๑๑๐,๓๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น  กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด พร้อมเทพื้นรองรับ 54
บา้นบุ เคร่ืองออกก าลังกาย ขนาด กวา้ง 2 ม. 
หมู่ที่ 2 ยาว 14  ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวงัก าหนด

๓ โครงการจัดหาเคร่ืองออก ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย ๑๑๐,๓๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น  กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด พร้อมเทพื้นรองรับ 55
บา้นวงั เคร่ืองออกก าลังกาย ขนาด กวา้ง 2 ม. 
หมู่ที่ 3 ยาว 14  ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวงัก าหนด

๔ โครงการจัดหาเคร่ืองออก ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย ๑๑๐,๓๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น  กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด พร้อมเทพื้นรองรับ 56
บา้นหนองกลางดอน เคร่ืองออกก าลังกาย ขนาด กวา้ง 2 ม. 
หมู่ที่ 4 ยาว 14  ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวงัก าหนด
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๕ โครงการจัดหาเคร่ืองออก ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย ๑๑๐,๓๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น  กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด พร้อมเทพื้นรองรับ 57
บา้นหนองน้ าใส เคร่ืองออกก าลังกาย ขนาด กวา้ง 2 ม. 
หมู่ที่ 5 ยาว 14  ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวงัก าหนด

๖ โครงการจัดหาเคร่ืองออก ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย ๑๑๐,๓๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น  กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด พร้อมเทพื้นรองรับ 58
บา้นถนนวารี เคร่ืองออกก าลังกาย ขนาด กวา้ง 2 ม. 
หมู่ที่ 7 ยาว 14  ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวงัก าหนด

๗ โครงการจัดหาเคร่ืองออก ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย ๑๑๐,๓๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น  กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด พร้อมเทพื้นรองรับ 59
บา้นดอนมะยม เคร่ืองออกก าลังกาย ขนาด กวา้ง 2 ม. 
หมู่ที่ 9 ยาว 14  ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวงัก าหนด

๘ โครงการจัดหาเคร่ืองออก ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย ๑๑๐,๓๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น  กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด พร้อมเทพื้นรองรับ 60
บา้นดอนใหม่ เคร่ืองออกก าลังกาย ขนาด กวา้ง 2 ม. 
หมู่ที่ 10 ยาว 14  ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวงัก าหนด

๙ โครงการจัดหาเคร่ืองออก ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย ๑๑๐,๓๐๐  - จ่ายขาดเงินสะสม
ก าลังกายประจ าหมู่บา้น  กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด พร้อมเทพื้นรองรับ 61
บา้นวงัสง่า เคร่ืองออกก าลังกาย ขนาด กวา้ง 2 ม. 
หมู่ที่ 11 ยาว 14  ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 28  ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบอบต.บา้นวงัก าหนด
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินการตามโครงการฯ 15,150 ด าเนินการโดยไม่ใช้
และการปอ้งกันการทจุริต งบประมาณ

๒ โครงการจ้างส ารวจความพงึ ด าเนินการจ้างเหมาส ารวจ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กันเงิน
พอใจของผู้รับบริการ ความพงึพอใจของประชาชน 62

ที่เข้ารับบริการ

๓ โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพฒันา เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ๒๕๐,๐๐๐ ๑๙๘,๓๐๐ 63
ประสิทธิภาพการปฏบิติังานของผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง อบต.บา้นวงั มีความรู้
พนกังานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

และมีโอกาสได้เรียนรู้การบริหารงานของ
อปท.ที่ประสบความส าเร็จ

๔ ตู้เหล็ก แบบ 2  บาน ด าเนินการจัดซ้ือตู้เหล็ก ๑๑,๐๐๐ ๑๐,๙๐๐ 64
 แบบ  2 บาน
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชั้นปรบระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  อุตสาหกรรม (มอก.)
  จ านวน   2  หลัง

๕ เต้นผ้าใบทรงโค้ง ด าเนินการจัดซ้ือเต้นผ้าใบ ๑๑๑,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ 65
ขนาด  5X12 เมตร ทรงโค้ง ขนาด 5 x12  เมตร

จ านวน 3  หลังๆละ 
37,000  บาท

๖ รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ๘๖๘,๐๐๐ ๘๖๘,๐๐๐ กันเงิน
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 66
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ือง
ยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน  2  ล้อ
แบบดับเบิล้แค๊บ 
จ านวน 1  คัน
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๗ จัดซ้ือป้ายหยุดตรวจ เพื่อจ่ายจัดซ้ือสามเหล่ียมหยุดตรวจชนิด ๑๙,๕๐๐ ๑๙,๕๐๐ 67
แบบสามเหล่ียม โปร่งไฟไซเรนด้านบนแบบใช้ไฟ ๒ ระบบ

๘ จัดซ้ือเล่ือยยนต์ส าหรับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์ส าหรับ ๘,๐๐๐ ๗,๗๐๐ 68
ตัดแต่งกิง่ไม้ชนิดเคร่ืองยนต์ ตัดแต่งกิง่ไม้ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิล ๒
เบนซิล ๒ จงัหวะ ความจถุัง จงัหวะความจถุังเชือ้เพลิง ๒๕๐ ซีซี
เชื้อเพลิง ๒๕๐ ซีซี จ านวน ๑ เคร่ือง
 จ านวน ๑ เคร่ือง

๙ จัดซ้ือเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี ๕,๑๐๐ ๕,๑๐๐ 69
ชนิดต้ังพื้นส าหรับชาร์จแบตเตอร่ีน้ า
แบตเตอร่ีแหง้ จ านวน ๑ เคร่ือง

8.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๑ โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ ด าเนินจัดท าประชาคมเพื่อการ ๕๐,๐๐๐  - เบิกจากค่ารับรอง

เพื่อการจัดท าแผนพฒันาต าบล จัดท าแผน ตามโครงการ 70
(แผนยุทธศาสตร์การพฒันา
แผนพฒันา 4  ป ี(และแผนอื่น ๆ )

8.3  แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน
๑ บันไดไฟเบอร์กลาสทรง A ด าเนินการจดัซ้ือบันไดไฟเบอร์กลาส ๑๔,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐ 71

ทรง A ขึ้น ลง 2  ทาง  10 ฟตุ  
กว้างบน 325  มม กว้างล่าง 
760  มม. สูง  2,990 มม.
โครงสร้างบันไดผลิตจากไฟเบอร์
กลาสหนา 3  มม.คุณสมบัติของ
ไฟเบอร์กลาสเป็นฉนวนช่วยต้าน
กระแสไฟฟา้และความร้อน อายุ
การใช้งานยาวนาน ขั้นเหยยีบเป็น
อลูมิเนียม อลัลอยส์ 6061 
หนา  1.9  มม. รับน้ าหนักได้ 
150  กก.จ านวน 1 ตัว
และความร้อน  จ านวน   1  ตัว
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ที่ โครงการ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) หมายเหตุ
ตามแผนงาน ตามแผนฯ ด าเนินการจริง

งบประมาณ

๒ บันไดไฟเบอร์กลาสพาด  ด าเนินการจดัซ้ือบันไดไฟเบอร์ ๒๖,๐๐๐ ๒๕,๓๕๐ 72
2  ตอนเล่ือน กลาสพาด 2   ตอนเล่ือน  

ขนาด 24  ฟตุ ความกว้างฐานบันได
432  มม. ความสูง 3.6  มม.
ความสูงใช้ในงาน   6.4 ม.
ความสูงสไลด์สูงสุด 7.3  ม.
น้ าหนัก 19.4  กก.
รายละเอยีดดังนี้
โครงสร้างผลิตจากไฟเบอร์กลาส
หนา  3  มม. 
คุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสเป็น
เป็นฉนวนช่วยต้านกระแสไฟฟา้
และความร้อน  จ านวน   1  ตัว

๓ เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก เพือ่จา่ยเป็นค่จดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉดี ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ 73
(Inkjet Printer) หมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank

Printer) จากโรงงานผู้ผลิต จ านวน  1
เคร่ือง  ๆ ละ 6,300  บาท  
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
 -ใช้เทคโนโลยแีบบพน่หมึก (Inkjet)
 -มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า
1,200 x 1,200 dpj
 -มีความเร็วในพมิพร่์างขาวด า ส าหรับ
กระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที 
(ipm)
 -มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
(ipm)
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1  ช่อง
 -มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 
100  แผ่น  
 -สามารถใช้กบั A3, A4, Letter
legal และ Custom
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ที่ โครงการ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ) หมายเหตุ
ตามแผนงาน ตามแผนฯ ด าเนินการจริง

งบประมาณ

๙.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1  แนวทางการส่งเสริม  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องแผนงานรักษาความสงบภายใน

๑ โครงการต้ังจุดบริการประชาชน ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง ๒๔,๙๐๐ ๗,๙๐๐ 74
ในช่วงเทศกาลปใีหม่ เทศกาลปใีหม่

๒ โครงการต้ังจุดบริการประชาชน ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง ๒๔,๙๐๐ ๖,๑๗๕ 75
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์

๓ โครงการจัดซ้ือขาต้ังไฟแว๊ป จัดซ้ือขาต้ังไฟแว๊ปพร้อมสัญญาณ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 76
พร้อมสัญญาณไฟไซเรน แบบ ฟไซเรนแบบแบตเตอร์ร่ี จ านวน 
แบตเตอร์ร่ี 2  ชิ้น ๆ ละ12,000  บาท

๔ โครงการจัดซ้ือท่อดูดน้ าดับเพลิง จัดซ้ือท่อดูดน้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบสีด า ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ 77
ชนิดผ้าใบสีด าแบบตัวหนอน แบบตัวหนอน ขนาด 3"X30 ฟุต
ขนาด 3"X30 ฟุต ( 9 เมตร) (9 เมตร) พร้อมข้อต่อหัวท้าย
พร้อมข้อต่อหัวท้าย

๕ โครงการจัดซ้ือสายส่งน้ า จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงสีแดง ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ 78
ดับเพลิงสีแดง ผ้าใบขนาด ผ้าใบขนาด 1.5"X20M. 
1.5"X20M. พร้อมข้อต่อ พร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 2.5"
ทองเหลืองขนาด 2.5"

๖ โครงการจัดซ้ือหัวฉีดด้ามปืน จัดซ้ือหัวฉีดด้ามปืนPROTEK  Style ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 79
PROTEK  Style รุ่น 366 AP รุ่น 366 AP

๗ โครงการจัดซ้ือหัวฉีดปรับฝอย จัดซ้ือหัวฉีดปรับฝอย(เป็นข้อต่อ) ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 80
(เป็นข้อต่อ) ขนาด 2.5" ขนาด 2.5"แบบทองเหลือชุบโครเมี่ยม
แบบทองเหลือชุบโครเมี่ยม มีขอบยาง
มีขอบยาง

๑๐.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงานการเกษตร

๑ โครงการทอ้งถิ่นปลูกปา่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๒๐,๐๐๐ ๔๕,๕๔๕ 81
(เฉลิมพระเกียรติ "ทอ้งถิ่น สร้างปา่ และด าเนินการตามโครงการ ๒๖,๓๕๐
รักษน์้ า"

๒ โครงการปลูกหญ้าแฝก ด าเนินการปลูกหญ้าแฝก ๑๐,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ 82
เฉลิมพระเกียรติ

๑ โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ด าเนินการตามโครงการฯ ๙๐,๓๐๐ ๕๔,๐๕๐ 83
จัดอบรมใหค้วามรู้และอื่น ๆ

10.2 แผนงานสาธารณสุข
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จ ำนวนโครงกำรทั้งหมดที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) และเพ่ิมเติม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 
  - จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด   110 โครงกำร   -ผ 01    จ ำนวน   88   โครงกำร 
         -ผ 03    จ ำนวน   22   โครงกำร 
  - จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนนิกำรจรงิใน  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  จ ำนวน 83  โครงกำร 
    ค ำนวณ    = 83/110x100   คิดเป็นร้อยละ   75.45 
3. ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
  (เป็นกำรสรุปผลในภำพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น  2562 ที่อยู่ในงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี/เพ่ิมเติม จ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ โอนตั้งจ่ำยใหม่ โอนงบประมำณเพ่ิม ฯลฯ) 
  1.  เชิงปริมำณ (Quantity) 
   -ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  กำรด ำเนินกำรใน
เชิงปริมำณ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังได้ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ที่อยู่ในข้อบัญญัติ, และโอนตั้งจ่ำยใหม่  
โอนงบประมำณเพ่ิมเติม นั้น มีจ ำนวน  88  โครงกำร ด ำเนินกำรแล้ว และกันเงิน  จ ำนวน  14  โครงกำร จะมี
โครงกำรที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว  58  โครงกำร  ซึ่งเป็นไปตำมแผนด ำเนินงำนตำมที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวำงไว้    
  2. คุณภำพ (Quality) 
    -ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) กำรด ำเนินกำรในเชิง
คุณภำพ โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรแล้วสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ บรรลุตำมเป้ำหมำย 
/วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมตัวชี้วัดในโครงกำร ผลผลิตที่ได้รับมีประสิทธิภำพ 
  3. ค่ำใช้จ่ำย (Cost)  
   -องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังได้ด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ตั้งไว้  โดยใช้จ่ำย
งบประมำณตำมระเบียบฯและหนังสือสั่งกำรอย่ำงเคร่ง และมีบำงโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยประหยัด
งบประมำณแต่โครงกำรนั้นๆ ยังสำมำรถด ำเนินกำรตำมแผน เช่น โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังได้ด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ   โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริต ก็ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท ำให้งบประมำณคงเหลือสำมำรถน ำไป
บริหำรจัดกำรในส่วนอื่น ที่มีควำมจ ำเป็น 
  4. เวลำ (Time) 
   -กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  จะด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
ในแผนด ำเนินงำนประจ ำปี  พ.ศ.2562 
  5. กำรได้รับประโยชน์ 
   -กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ได้ด ำเนินงำนตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชน  บรรเทำควำมเดือดร้อน  และอุดหนุนส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมแผนเพ่ือให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ น ำ
งบประมำณไปด ำเนินงำนต่อไป  เช่น  ซ่อมแซมถนน  ซ่อมแซมระบบประปำ  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง  
และอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน  อำหำรเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯและโรงเรียนในพ้ืนที่  ให้มี
ร่ำงกำยที่แข็งแรง  ฯลฯ 
  6. กำรวัดผล 
   -กำรวัดผลนั้นจะวัดที่ควำมพึงพอใจของประชำชน ที่ใช้บริกำรว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตำม
ค่ำของ  KPI  ที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
   
 



๔๘ 
 

 

สว่นที ่4  
สรปุผล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
   -ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาดังนี้ 
   - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
   - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนในโรงเรียนในพ้ืนที่ 
   - โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่ 
   1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
   - โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
  - ได้พัฒนาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุและ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
  - ได้พัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 
   - ได้สนับสนุนและประสานการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและให้มีการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมดังนี้ 
  - จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
  - จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ 
  - จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารสุข 
   - ได้สนับสนุนการด าเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุข 
  - ได้ส่งเสริม ดูแล สุขภาพของประชาชน  จัดให้จัดการด้านการป้องกันโรคและการใช้ยาอย่าง
ถูกวิธีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารสุข ดังนี้ 
  - ด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี 

  1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และพลังงาน
แสงอาทิตย์  ด าเนินการโครงการดังนี้ 
  - อุดหนุนคณะกรรมการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อบต.บ้านวัง 
  - อุดหนุนบริหารกิจการประปา 
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   1.1.6 ยุทศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว   
       ศาสนา –วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
   - ได้ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวโคราชและ
ด าเนินกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ด าเนินการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย ตามโครงการการจัดงานประเพณี
บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาร ี
  1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  - ได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 
  - ด าเนินโครงการส่งเสริมเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
   1.1.8 ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - มีการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  - ด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2562 
  - ด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2562 
  1.1.9 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  - ได้ด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
ได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  - ด าเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่า (เฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป้า รักษ์น้ า)  
  - โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
  - โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  ได้ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ จ านวน 9  ยุทธศาสตร์  ปรากฏโครงการที่ปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  1.2.1 - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน 
   พ้ืนที่ต าบลบ้านวัง   
       - อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน 
       พ้ืนที่บ้านวัง   
  1.2.2  - จ่ายเป็นสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  
   จ านวน  1 ราย ๆ 500  บาท/เดือน จ านวน   12  เดือน 
   - จ่ายเป็นการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ จ านวน   12  เดือน 
   - จ่ายเป็นการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการฯ จ านวน  12  เดือน 
  1.2.3 - ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   - ตั้งจุดบริหารประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   1.2.4  อุดหนุนโครงการประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอ าเภอโนนไทยให้แก่ 
       วัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  สามารถด าเนินการตามเป้าหมายและมีผลผลิตของ
โครงการตามแผนการที่ได้วางไว้โดยมีโครงการที่มีเป้าหมายที่วางไว้ตามแผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2562
และโครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสม  โอนงบประมาณ  จ านวน  24  โครงการ  สามารถด าเนินการและ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจ านวน  37  โครงการ  อีก  27  โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรอการ
เบิกจ่าย 
 

  1.3.ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการตามความต้องการของประชาชน  เช่น การดูแล
เด็กอนุบาลและโรงเรียนในพ้ืนที่ให้มีอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ท าให้เด็กภายในต าบลบ้านวังมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์   มีความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
  -ด าเนินดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  โดยเข้าไปดูแล   เยี่ยมเยือน พร้อมทั้งจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพ ท าให้ผู้พิการ   ผู้สูงอายุ   ผู้ป่วยเอดส์  มีความพึงพอใจ ในการบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
มอบให้ 
  -ด าเนินการด้านการรักษาความสงบ การรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  , 
เทศบาลสงกรานต์ ไว้เพ่ือบริการประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลให้เดินทางอย่างปลอดภัย 
  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
  การด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีความส าเร็จดังนี้ 
  - เด็กเล็ก  นักเรียน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น  ไม่มีเด็กที่ขาดสารอาหารและได้รับบริการ
ครบทุกคน 
  - การด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เป็นตามแผนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ 
ฯลฯ 
  

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาของการบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง  ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนา การบริหารโครงการและ
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี้ 
   1) การประเมินด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดคือ (1) ตัวชี้วัดด้านห้วงเวลา (2) ตัวชี้วัดด้าน
งบประมาณ และ (3) ตัวชี้วัดจากการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนเห็นได้ว่าการ
บริหารโครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงานยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งหา
ค่าเฉลี่ยโครงการจาก  10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ที่เป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ  ดังนั้น จึงเสนอแนะ
ต่อคณะผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการด้านห้วงเวลาให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนด
ในแผนการด าเนินงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติต่างๆรวมทั้งความพร้อม
ของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ด าเนินกิจกรรมด้วย แล้ววางแผนก าหนดห้วงเวลาที่เหมาะสม 
  2) จากการประเมินด้านประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เห็นได้ว่ามีหลายโครงการที่มีความส าคัญ แต่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงเสนอแนะต่อ
คณะผู้บริหาร  ในการด าเนินโครงการควรพิจารณาความส าคัญ ตามค าความจ าเป็นและเร่งด่วนและโครงการที่
มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน 
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  3) โครงการที่วางแผนจะด าเนินการแต่ไม่ได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบใน
การวางแผนด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
  4) การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนทุกครั้งควรตรวจสอบงบประมาณและความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เรียบร้อยแล้วจึงจัดให้มี
การด าเนินการ เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงแผน  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


