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ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
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คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การ
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ส่วนที ่1  บทน ำ 

------- 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  กำรติดตำม (Monitoring) และ กำรประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนกำรท่ีแตกต่ำงกันมีจุดหมำย           
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนกำรท้ังสองมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน ำแนวคิดและหลักกำรติดตำมและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มำประสำนใช้ด้วยกันอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้ผู้บริหำร พนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สำมำรถก ำกับดูแล ทบทวน และพัฒนำงำน 
พัฒนำท้องถิ่นตำมแผนงำน โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรติตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  จึงเป็นกำรติดตำมผลท่ีให้ควำมส ำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวังหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีด ำเนินกำรหรือไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีได้ก ำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
  2. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตรวจสอบดูว่ำ
แผนงำน โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำได้รับปัจจัยหรือทรัพยำกรท้ังด้ำนปริมำณ และคุณภำพตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด
ไว้หรือไม่อย่ำงไร 
  3. ผลกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบดูว่ำได้ผลตรงตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหำ
อุปสรรคอะไรบ้ำง ท้ังในด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น และขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 
ท ำให้ทรำบและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนท่ีจะท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจเกิดจำกผู้บริหำร สมำชิกสภำ ปลัด/รองปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   บ้ำนวัง   ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำรกอง บุคลำกรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนวัง สภำพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิดควำม
สอดคล้องกับสภำพพื้นแวดล้อมในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนต ำบลบ้ำนวัง 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในกำรไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องมีควำมสุขุมรอบคอบ
ในกำรด ำเนินกำรขยำยโครงกำร งำนต่ำง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหำและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกำสท่ีจะด ำเนินกำรและต้ังมั่นอย่ำงสุขุมรอบคอบพยำยำม
ลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหำและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหำลงให้ได้ ด ำเนินกำรปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ให้เกิดประโยชน์เพื่อด ำเนินกำรขยำยแผน โครงกำร งำนต่ำง ๆ พร้อมกำรปรับปรุงและเร่งรีบด ำเนินกำร 
ส่ิงเหล่ำนี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำต ำบลบ้ำนวัง  โดยกำรติดตำมและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำมเป้ำหมำยประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่ำงดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำรไป
แล้วว่ำส่ิงใดควรด ำเนินกำรต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงด ำเนินกำรตำม
โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นนั้นว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและประเมินผล
แผนงำนโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้ก ำหนด
เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำน รวมท้ังปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ  
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ สภำพ
ผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจท่ีได้ก ำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินงำน โครงกำร กำร
ยกเลิกโครงกำรท่ีไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
  4. เพื่อทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
  5. เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร ปลัด/รองปลัดผู้บริหำรระดับส ำนัก/กองทุกระดับ
ของส่วนต ำบลบ้ำนวัง ท่ีจะต้องผลักดันให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชำชนในต ำบลบ้ำน
วัง  จ ำนวน 11 หมู่บ้ำนหรือสังคมส่วนรวมมำกท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรของส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้  
  (1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  (2) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  (3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพร้อมท้ังประกำศผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
 

3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีจ ำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคัดเลือก จ ำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท่ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคัดเลือก จ ำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรท่ีคัดเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคัดเลือก จ ำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้อง
ด ำเนินกำรให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก ำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี
โดยกำรก ำหนดกรอบ แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำให้เหมำะสมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  2. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีตำมกรอบแนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำท่ี
ก ำหนด โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำ 
  3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ี ปี
ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
 

  3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้
ก ำหนดกำรแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นกำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
 

  3.2.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล กำรติดตำม
ยุทธศำสตร์และโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น จะเริ่มด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของโครงกำรท่ีจะ
ติดตำมว่ำมีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีกำรก ำหนดกำรติดตำมและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จำกกำรก ำหนด
ตัวช้ีวัด : KPI) ถ้ำก ำหนดไว้แล้วมีควำมชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลกำรติดตำม เป็นต้น 
จำกนั้นศึกษำว่ำผู้ใช้ผล กำรน ำผลไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องกำรคืออะไร ต้องกำรให้
รำยงำนผลอย่ำงไร มีข้อเสนอแนะในกำรติดตำมผลอย่ำงไร ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวอำจใช้วิธีสัมภำษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วน ำผลท่ีได้มำก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำม 
 

  3.2.2 วำงแผนติดตำมและประเมินผล จะน ำวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำมงำนจำก 
ข้อ 2.1 มำวิเครำะห์ แล้วเขียนรำยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์กำรติดตำม
แหล่งข้อมูล เวลำท่ีเก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม ก ำหนดกำรทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 

  3.2.3 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก ำหนดไว้ ซึ่งส่ิงส ำคัญท่ีต้องกำรในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ดังนั้น แม้จะวำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภำพเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำในเชิงปริมำณได้น้อยก็ต้องติดตำมเพิ่มจนกว่ำจะได้ครบ
ขั้นต่ ำตำมท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

  3.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมท่ีก ำหนดไว้ แต่ละ
โครงกำรตำมตัวช้ีวัดท่ีก ำหนดไว้ โดยอำจใช้วิธีกำรทำงสถิติพื้นฐำน เช่น กำรแจงนับ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน จ ำนวน เป็นต้น หรืออำจใช้กำรวิเครำะห์แบบ Matrix กำรพรรณนำเปรียบเทียบ กำรเขียนFlow 
Chart กำรแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออำจใช้หลำย ๆ วิธีประกอบกันตำมควำมเหมำะสมของพื้นท่ี
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
 

  3.2.5 รำยงำนตำมแบบแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยรำยงำนตำม
แบบท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ท้ังนี้ กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนงำนโครงกำรหนึ่ง ๆ อำจมีหลำย
ลักษณะก็ได้ตำมควำมเหมำะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ในกำรรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรอำจ
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เขียนเป็นรำยงำนเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ควำมเป็นมำของโครงกำรท่ีจะติดตำมโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม ซึ่งจะปรำกฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
 

  3.2.6 รำยงำนผล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังต่อนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  เพื่อให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง เสนอต่อสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยใน
เดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 
 

  3.2.7 กำรวินิจฉัยส่ังกำรกำรน ำเสนอเพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจำก
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ ำนำจใน
ส ำนัก กอง ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้รับรำยงำนสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังกำร เพื่อแก้ไขปัญหำท่ีได้จำกรำยงำนสรุป ซึ่งอำจ
กระท ำโดยตรงหรือเสนอรำยงำนตำมสำยบังคับบัญชำก็ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

  3.3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง มี
อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  เพื่อให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และคณะกรรมกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและ
ภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี  

ขัน้ตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกำศผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำให้ประชำชนในต ำบลบำ้นวงัทรำบในทีเ่ปดิเผยภำยในสิบหำ้วนั 
นับแต่วันรำยงำนและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  
 
  
 
 

นำยกองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง 

 

คณะกรรมกำ
รพัฒนำของ 

อปท. 

ภำยในเดือน  ธันวำคม 

คณะกรรมกำ
รติดตำมและ
ประเมินผล 

นำยกองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง 

สภำท้องถิ่น 
รำยงำน

ผล 
เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทรำบ/เสนอ
ควำมเห็น 

นำยกองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง 

 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กรใช้ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำมผลรวมท้ังโดยกำรพิจำรณำเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้คิดสร้ำงไว้เพื่อใช้ในกำรติดตำมและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถำมวัดทัศนคติมำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิธีกำร เป็นต้น และหรือโดยกำรสร้ำงเครื่อง
ก ำร ติ ด ต ำม แ ล ะ ป ระ เมิ น ผ ลแ ผน พั ฒ น ำ ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ แ ก่ แ บ บ สอ บ ถ ำม  (Questionnaires) แ บ บ
สัมภำษณ์  (Interview) และแบบสังเกตกำรณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอำศัยสภำพพื้นท่ีท่ัวไป อ ำนำจ
หน้ำท่ีภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มำตรฐำน แบบ
ต่ำง ๆ ท่ีได้ก ำหนดขึ้นหรือกำรน ำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน ำเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงหรือภำคสนำม  ด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
 

  1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก ำหนดกรอบเวลำ (Time&TimeFrame) โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำ ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวังอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง  
  2) สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลทุกไตรมำส และสรุปภำพรวมของไตรมำสท่ีผ่ำนมำ    
ทุกครั้ง 
  3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นภำยในวันท่ี 15 เมษำยน และภำยในวันท่ี 15 ตุลำคม เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอสภำท้องถิ่นภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
  1.2 ควำมสอดคล้อง (Relevance) เป็นควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก ำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องและน ำไปก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
วัง 
  1.3 ควำมเพียงพอ  (Adequacy) ก ำหนดทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพโดยน ำเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังมำปฏิบัติงำน 
  1.4 ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ จะวัดจำก
รำยกำรท่ีเป็นโครงกำรในรอบ 4 ปี วัดได้จำกช่องปีงบประมำณและท่ีผ่ำนมำ โครงกำรท่ีต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
  1.5 ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสัมพันธ์กันระหว่ำง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยำกรท่ีถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังซึ่ง
สำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณ ขนำด ควำมจุ พื้นท่ี จ ำนวน ระยะเวลำ เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จำกประสิทธิภำพท ำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณภำพ ซึ่งวัด
เป็นควำมพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชำชนช่ืนชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น 
  ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้อง
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังท้ังในระดับหมู่บ้ำนและระดับต ำบล และอำจรวมถึง
อ ำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพรำะว่ำมีควำมสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงกำรพัฒนำท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
 

  2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
ก ำหนดระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส ำคัญ 3 ประกำร คือ  
  1) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  
  2) เครื่องมือ  
  3) กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำง ๆ 
  2.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
  1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพื่อกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพื่อมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุม
ควำมผันแปรของโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
  2) กำรส ำรวจ (survey) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงกำร
จัดท ำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำรในพื้นท่ีจำกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำท่ี บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตำมธรรมชำติ พฤติกรรม 
ควำมต้องกำร ซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและสำมำรถวัดได้ 
 

  3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
ก ำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลดังนี้ 
 

  3.1 กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับกำรเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำง ๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด จะใช้
เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัดนั้นเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเช่น กำรทดสอบ
และกำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สำยหนองน้ ำใส-ต ำบลบัลลังก์ หมู่ท่ี 5(จะใช้
กำรทดสอบและกำรวัดอย่ำงไร) โครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่ (จะใช้กำรทดสอบและกำร
วัดอย่ำงไร)โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกลุ่มแม่บ้ำน กลุ่มสตรี ต ำบลบ้ำนวัง(จะใช้กำรทดสอบและกำรวัดอย่ำงไร)
เป็นต้น 
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  3.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็น
กำรยืนยันว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปกำร
สัมภำษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ และ
กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร (informal interview) ซึ่งคล้ำย ๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
 

  3.3 กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังใช้กำรสังเกตเพื่อเฝ้ำดูว่ำก ำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวังมีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และก ำหนดกำรด ำเนินกำรสังเกต  
  (1) กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตท่ีคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลเข้ำไปใช้ชีวิตร่วมกับประชำชำชนในหมู่บ้ำนหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
  (2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นกำรสังเกต บันทึกลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
 

  3.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในท่ีนี่หมำยถึง กำรส ำรวจเพื่อประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้  
ทัศนคติ ควำมพึงพอใจ ควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบล.../องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังจะมีกำรบันทึกกำรส ำรวจ และ
ทิศทำงกำรส ำรวจไว้เป็นหลักฐำน 
 

  3.5 เอกสำร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำรมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนเป้ำประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนงำน ผลผลิตหรือโครงกำร วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชนท่ีส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำร รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน  
  2. ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีและ
กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ท ำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนำคต 
  3. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ 
งบประมำณ และทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำ
ต่ำง ๆ ท่ีจะน ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เพื่อน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท ำให้
ได้รับควำมเช่ือถือและกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและรับผิดชอบ
โครงกำร มีควำมส ำนึกต่อหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด 
เนื้อหำ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. กำรวินิจฉัย ส่ังกำร ผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังสำมำรถวินิจฉัย ส่ังกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอ ำนำจหน้ำท่ี นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ 
ส ำหรับกำรปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท ำให้ภำรกิจต่ำง ๆ ของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังแต่ละคน แต่ละส ำนัก/
กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรท ำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ท ำให้เป้ำหมำยขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังเกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  8. สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
กิจกรรม งำนต่ำง ๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในเขตต ำบล..../องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง 
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ส่วนที ่2   
กำรตดิตำมและประเมนิผล 

…………………………….. 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 1.1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  1.1.1  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง เปน็แผนยุทธศำสตร์ท่ี
ก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี พ.ศ. 2561....- 2565.... ซึ่งเป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง  ท่ีก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ  อ ำเภอโนนไทย  และแผน
ชุมชนต ำบลบ้ำนวัง 
  1.1.2  แผนยทุธศำสตรก์ำรพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นวงั มีรำยละเอยีด ดังนี ้
  1 วิสยัทัศน ์(Vision)   
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถำนกำรณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมำยควำมคำดหวังท่ีต้องกำรให้เกิดข้ึนในอนำคตข้ำงหน้ำ ซึ่งจะสำมำรถสะท้อนถึงสภำพกำรณ์
ของท้องถิ่นในอนำคตอย่ำงรอบด้ำน  ภำยใต้กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ จึงได้ก ำหนด
วิสัยทัศน์  คำดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนำคต  ดังนี้ 
  “โครงสรำ้งพืน้ฐำนดี มคีุณภำพชวีติที่ด ีไมม่สีิง่แวดลอ้มเปน็พษิ เศรษฐกจิพอเพยีง หล่อเลีย้ง
ดว้ยกำรบรหิำรจดักำรทีด่ ีและมสีว่นรว่มทกุภำคสว่น” 
  2 ยุทธศำสตร ์
  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่วมกับประชำคมท้องถิ่น  ส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ  รวมท้ังองค์กรต่ำงๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  10 
ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
  3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
  4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
  5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 
  6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว  ศำสนำ - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬำ 
  8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
  9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
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  3 เปำ้ประสงค ์
        1. กำรพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมเข้มแข็ง โดยได้รับบริกำรสำธำรณะโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีจ ำเป็น 
       2.พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในต ำบล โดยยกระดับกำรศึกษำ ควำมมีคุณภำพทำง
สำธำรณสุข สังคม และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น  
        3.กำรก ำจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภำวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่ำงยั่งยืน 
        4.ส่งเสริมศักยภำพของหมู่บ้ำนให้สำมำรถพึ่งตนเองได้   
        5.กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีมีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
  
  4 ตวัชีว้ดั 
  1.จ ำนวนโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในด้ำนต่ำงๆท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีข้ึนในแต่ละปี 
  2. จ ำนวนประชำชนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีควำมรู้และเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำร
พัฒนำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬำเพื่อขึ้น  
    3. จ ำนวนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และประชำชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนวัง เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึงทุกคน 
  4. จ ำนวนกลุ่มส่งเสริมอำชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นมีรำยได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มำกขึ้น 
  5. จ ำนวนครัวเรือนในต ำบลบ้ำนวัง สำมำรถบริหำรจัดกำรขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 
  6. ประชำชนผู้ประสบสำธำรณภัยมีควำมพึงพอใจในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน  
  7. ปัญหำยำเสพติดในพื้นท่ีลดลง  
  8. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง มีผลกำรปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
 
  5 คำ่เปำ้หมำย 
  1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรประชำชนได้
อย่ำงน้อยร้อยละของรำยได้ 
  2. ประชำชนในเขต มีควำมรู้และเข้ำมำมี ส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬำเพื่อขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี   
  3. จ ำนวนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และประชำชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับเทศบำลเพื่อ
ขอรับสิทธิได้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 
  4. จ ำนวนกลุ่มส่งเสริมอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นมีรำยได้เพิ่มขึ้น และ
พึ่งตนเองได้มำกขึ้น 
  5. จ ำนวนครัวเรือนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สำมำรถบริหำรจัดกำรขยะได้ด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ครัวเรือนต่อปี 
  6. ประชำชนผู้ประสบสำธำรณภัยมีควำมพึงพอใจในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน ร้อยละ 80  
  7. ปัญหำยำเสพติดท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
  8. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง มีผลกำรปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ร้อยละ  70 
  6 กลยทุธ ์
  1. สนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ 
  2. พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค และท ำกำรเกษตร 
  3. พัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และกำรกีฬำ 
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  5. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ยำกไร้ และผู้ด้อยโอกำส 
  6. ส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชน   
  7. ส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มองค์กรประชำชนให้มีควำมเข้มแข็ง 
  8. ป้องกัน บ ำบัด ฟื้นฟู ติดตำมและช่วยเหลือเกี่ยวกับยำเสพติด 
  9. สนับสนุนด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
  10. ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น และสร้ำงเครือข่ำยประชำธิปไตย 
  11. พัฒนำและส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร ด้ำนกำรท่องเท่ียว  
  12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
  13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  14. ส่งเสริมให้ประชำชนน ำแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  
  15. พัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆเพื่อให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงท่ัวถึง   
  16. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆของเทศบำลภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล 
 
  7. จดุยนืทำงยทุธศำสตร ์
  1. พัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมปลอดภัย โดยได้รับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน         
ท่ีจ ำเป็นเพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  2. พัฒนำระบบกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส ำ คัญทำงศำสนำ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  3. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งของ ชุมชนในกำรพึ่งตนเองตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ก ำจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและมลภำวะส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่ำงมีระบบและมีควำมยั่งยืน 
  5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
  8. แผนงำน 
  1. แผนงำนบริหำรงำนงำนท่ัวไป 
  2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
  3. แผนงำนกำรศึกษำ 
  4. แผนงำนสำธำรณสุข 
  5. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
  6. แผนงำนเคหะและชุมชน 
  7. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  8. แผนงำนกำรศำสนำและวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
  9. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
  10. แผนงำนกำรเกษตร 
  11. แผนงำนงบกลำง 
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แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )  (เฉพำะปี พ.ศ.2564) 
ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นท่ีบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) และท่ีเพิ่มเติม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  โดยใช้แผนกำรด ำเนินงำน และท่ีเพิ่มเติม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ในกำรติดตำมและประมำณผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศำสตร ์ แผนงำน 
โครงกำรตำมแผนพฒันำ ด ำเนนิจรงิ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรสำนต่อ
แนวทำง 

1.1 แผนงำนกำรเกษตร 2 377,400 1 368,459 

2. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำ 

2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 9 3,155,300 4 1,731,500 

3. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรเกษตร 

3.1 แผนงำนกำรเกษตร 4 205,000 - - 

4. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
สังคม 

4.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์
4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
4.3 แผนงำนงบกลำง 

13 9,950,000 7 9,639,290 

5. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสขุ 

5.1 แผนงำนสำธำรณสุข 9 685,000 13 324,570 

6. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

6.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

38 13,478,121 31 21,793,141 

7. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว
ศำสนำ วฒันธรรม 
ประเพณีและกีฬำ 

7.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
7.2 แผนงำนศำสนำวฒันธรรมและ
นันทนำกำร 
7.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 

11 1,252,700 1 10,000 

8. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
8.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
8.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

19 5,303,400 15 761,010 

9. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรรักษำ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

9.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
9.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

12 4,480,000 3 119,300 

10. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

10.1 แผนงำนกำรเกษตร 
10.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
10.3 แผนงำนกำรสำธำรณสขุ 

8 997,300 3 156,900 

รวม 135 39,884,221 78 34,904,170 
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ผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบประมำณทีไ่ดร้บัและเบกิจำ่ยตำมงบประมำณ 
   ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
(เป็นโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรจริง) 

 ที ่ ยทุธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 2 ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำกำรศกึษำ 

โครงกำรจัดกำรศึกษำแหล่ง
เรียนรู้นอกสถำนที่ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

0 
 

กองศึกษำฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้ำแสดง 
ออกและมีพัฒนำกำรที่ดีใน
ทุกๆ ด้ำน 

จัดกิจกรรมให้เด็กศึกษำหำ
ควำมรู้นอกสถำนศึกษำ 

2.  โครงกำรจัดงำนวันเด็ก
แห่งชำติของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กต ำบลบ้ำนวัง 

0 กองศึกษำฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้ำ
แสดงออกและมีพัฒนำกำรที่ดี
ในทุก ๆ ด้ำน 

จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
ประจ ำปีของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กต ำบลบ้ำนวัง 
 

1. ๕.  ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นกำร
พฒันำสำธำรณสขุ 

อุดหนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่ที่ 1  บ้ำน
ดอนต ำแย 
 

0 ส ำนักปลัด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน 
มีงบประมำณ ได้ด ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข   

ด ำเนินโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
จ ำนวน  3 โครงกำร 

2.  อุดหนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่ที่ 2 บ้ำนบ ุ
 

0 ส ำนักปลัด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน 
มีงบประมำณ ได้ด ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข   

ด ำเนินโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
จ ำนวน   3 โครงกำร 

3.  อุดหนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่ที่ 3 บ้ำนวัง 

0 ส ำนักปลัด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน 
มีงบประมำณ ได้ด ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข   

ด ำเนินโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
จ ำนวน  3 โครงกำร 

4.  อุดหนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่ที่ 4  บ้ำน
หนองกลำงดอน 

0 ส ำนักปลัด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน 
มีงบประมำณ ได้ด ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข   

ด ำเนินโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
จ ำนวน  3 โครงกำร 

5.  อุดหนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่ที่ 5 บ้ำน
หนองน้ ำใส 

0 ส ำนักปลัด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน 
มีงบประมำณ ได้ด ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข   

ด ำเนินโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
จ ำนวน  3 โครงกำร 

6.  อุดหนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่ที่ 6 บ้ำนโคก
สะอำด 

0 ส ำนักปลัด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน 
มีงบประมำณ ได้ด ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข   

ด ำเนินโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
จ ำนวน  3 โครงกำร 

7.  อุดหนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่ที่ 7 บ้ำนถนน
วำรี 

0 ส ำนักปลัด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน 
มีงบประมำณ ได้ด ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข   

ด ำเนินโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
จ ำนวน  3 โครงกำร 
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 ที ่ ยทุธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

8.  อุดหนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่ที่ 8 บ้ำนวัง
ใหม ่

0 ส ำนักปลัด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน 
มีงบประมำณ ได้ด ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข   

ด ำเนินโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
จ ำนวน  3 โครงกำร 

9.  อุดหนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่ที่ 9  ดอน
มะยม 

0 ส ำนักปลัด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน 
มีงบประมำณ ได้ด ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข   

ด ำเนินโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
จ ำนวน   3 โครงกำร 

10.  อุดหนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่ที่ 10  บ้ำน
ดอนใหม่ 

0 
 
 

 

ส ำนักปลัด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน 
มีงบประมำณ ได้ด ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  

ด ำเนินโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
จ ำนวน   3 โครงกำร 

11.  อุดหนุนงบประมำณส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขหมู่ที่ 10  บ้ำน
ดอนใหม่ 

0 
 
 

 

ส ำนักปลัด เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน 
มีงบประมำณ ได้ด ำเนินงำน 
ตำมแนวทำงโครงกำร 
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข   

ด ำเนินโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
จ ำนวน   3 โครงกำร 

1. 6.ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นโครงสรำ้ง
พืน้ฐำน 

เงินชดเชยสัญญำแบบปรับ
รำคำได้(ค่ำ K) 

0 กองช่ำง เพื่อเบิกจ่ำยเงินเพิ่มค่ำงวด
งำนตำมสัญญำแบบปรับรำคำ
ได้ (ค่ำ K) ตำมจ ำนวนเงิน 
ที่ค ำนวณและตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องแล้วใหผู้้รับจ้ำง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชดเชยค่ำงำน
ก่อสร้ำงตำมแบบสัญญำจ้ำง
แบบปรับรำคำ (ค่ำ K) 

2.  ปรับปรุงต่อเติมหอกระจำย
ข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 

0 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนได้รับรู้ 
ข้อมูลข่ำวสำรที่สะดวก 
และรวดเร็ว 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงต่อ
เติมหอกระจำยข่ำวประจ ำ
หมู่บ้ำน ปรับปรุงต่อเติมหอ
กระจำยข่ำวตำมแบบที่ อบต.
บ้ำนวังก ำหนด 
- สำยดรอปวำย ขนำด 
2x0.90 มม. แกนทองแดง 
ยำว 600 เมตร  
- ล ำโพงฮอน ขนำด 120w 
จ ำนวน 5 ตัว 
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่บ้ำนนำย
สชุำติ อ่องสันเทียะ  
พิกัด X=811671, 
Y=1673678 

3.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ 2 
ต่อจำกบ้ำนนำยเมิ้งเชื่อม
ต ำบลด่ำนใน หมู่ที่ 2 

0 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จรำจร กว้ำง 5 เมตร ยำว 
80 เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือปริมำตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 60 ลบ.ม. มีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 400  
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 ที ่ ยทุธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

      ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร
และป้ำยโครงกำรชั่วครำว 
อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น ที่นำนำยบุญช่วย 
นพขุนทด พิกัด X=811 
671, Y=1674123 
จุดสิ้นสุด ที่นำนำยบุญช่วย 
นพขุนทด พิกัด X=811 
593, Y=1674142 

4.  โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบึงสง่ำ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบึงสง่ำ
หมู่ที่ 11  ต ำบลบ้ำนวัง 
อ ำเภอโนนไทย จังหวัด
นครรำชสีมำ 

0 กองช่ำง เพื่อให้มีสถำนที่ออกก ำลังกำย
และพักผ่อนส ำหรับประชำชน
ในเขต อบต. บ้ำนวัง 

ก่อสร้ำงถนน คสล. กว้ำง 4 
ม. ยำว 1,536 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือมีปริมำตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
921.60 ลบ.ม. ก่อสร้ำงลำน
เอนกประสงค์แบบ คสล. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
3,505 ตร.ม. หนำ 0.10 ม. 
พร้อมติดต้ังไฟฟ้ำ ส่องสว่ำง
รอบบึงสง่ำและเคร่ืองออก
ก ำลังกำย 

5.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน อบจ.
นม 08304 บ้ำนด่ำนนอก-
บ้ำนวัง อ.โนนไทย จ.
นครรำชสีมำ 

0 กองช่ำง เพือ่ให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้ำงถนน คสล. กว้ำง 6 
เมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 1 
เมตร ยำว 1,300 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจรำจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
10,400 ตร.ม. 

6.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน
นำยเมิ้งต่อจำกของเดิมบ้ำนบุ 
หมู่ที่ 2 

0 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำน
นำยเมิ้งต่อจำกของเดิมบ้ำนบุ 
หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนวัง กว้ำง 5 ม. 
ยำว 170 ม. หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 
850 ตร.ม. ไหล่ทำงหินคลุก
กว้ำงเฉลี่ยด้ำนละ 0.20 ม. 

1. ๗.  ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นกำร
พฒันำกำรทอ่งเทีย่ว 
ศำสนำ - วฒันธรรม  
ประเพณแีละกฬีำ 

โครงกำรจัดงำนประเพณี
บวงสรวงอนุสำวรีย์ท้ำวสุร
นำรีอ ำเภอโนนไทย 

0 กองศึกษำฯ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี 
ประเพณีบวงสรวงอนุสำวรีย์ 
ท้ำวสุรนำรี อ ำเภอโนนไทย 

อุดหนุนงบประมำณตำม
โครงกำรฯ 

1. ๘. ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นกำร
บรหิำรจัดกำร
บำ้นเมืองทีด่ ี

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

0 ส ำนักปลัด  เพื่อให้ประชำชนและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีคณุธรรม  
จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต 

ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 
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1.4 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบประมำณทีไ่ดร้บัและเบกิจำ่ยงบประมำณ 
   ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
(เป็นโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ได้ด ำเนินกำรจริง) 
 

 ที ่ ยทุธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1 1. ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำร
สำนตอ่แนวทำง
พระรำชด ำร ิ

โครงกำรขุดลอกสระบุ
กระสัง หมู่ที่ 10 

366,000 กองช่ำง เพ่ือให้ประชำชนมีแหล่ง 
กักเก็บน้ ำท่ีได้มำตรฐำน  
สำมำรถส่งน้ ำได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 

ขุดลอกพ้ืนที่ปำกบน 
4,695 ตร.ม. พ้ืนที่ปำก
ล่ำง 2,347 ตร.ม. ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร หรือ 
ปริมำตรดินขุดไม่น้อย
กว่ำ 8,802 ลบ.ม. 
พร้อมป้ำยโครงกำรและ
ป้ำยโครงกำรชั่วครำว
อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอียดตำมแบบ 
อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด 
จุดที่ต้ังโครงกำร 
พิกัด X=816965, 
Y=1680178 

1.  2 ยทุธศำสตร์
กำรพัฒนำ
กำรศกึษำ 

โครงกำรสนับสนุนรำยจ่ำย
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

312,720       กองศึกษำฯ เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กมีอำหำรกลำงวัน 
มีสื่อในกำรเรียน กำรสอนมี
หนังสือเรียนมีอุปกรณ์กำร
เรียน มีเครื่องแบบนักเรียน
และมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ 
ผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน อัตรำมื้อ
ละ 20  บำทต่อคน จ ำนวน 
245 วัน 
 (ส ำหรับเด็กปฐมวัย ใน 
ศพด.) 
 -ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
อัตรำคนละ 1,700  บำท/ปี 
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ) 
 -ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 
200  บำท/ป ี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย 3-5  ปี) 
 -ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำ 
คนละ 200  บำท/ป ี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย 3-5  ปี) 
 -ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 
อัตรำคนละ (ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย  3-5  ปี)  คนละ 
300 บำท/ป ี
-ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
อัตรำคนละ 430  บำท/ปี 
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย 3-5  ปี) 
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 ที ่ ยทุธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

2.  อุดหนุนโครงกำรอำหำร
กลำงวันส ำหรับนักเรียนขำด
แคลนในโรงเรียนในพื้นที่ 

1,330,000 กองศึกษำฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำทำง
อำหำรครบ   5 หมู ่

ด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนส ำหรับค่ำอำหำร
กลำงวัน   อัตรำมื้อละ  
20 บำท จ ำนวน 200 วัน 

1. 4.ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นกำร
พฒันำสงัคม 

โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำง
รำยได้ตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      23,580 
 

กองสวัสดิกำรฯ เพื่อให้ประชำชนมีอำชีพเสริม
เพิ่มรำยได้ให้กับครอบครัว
นอกจำกกำรเกษตร 

ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 

2.  โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

6,000 กองสวัสดิกำรฯ เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรดูแลสุขภำพของผู้ป่วย
เอดส์ 

ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผูป้่วยเอดส์ 
 

3.  โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ 

7,063,500 กองสวัสดิกำรฯ เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรดูแลสุขภำพของผู้สูงอำยุ 

ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สงูอำยุ 
 

4.  โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิกำร 

1,390,200 
 

กองสวัสดิกำรฯ เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรดูแลสุขภำพของคนพิกำร 

ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิกำร 

5.  โครงกำรอำหำรเสริม (นม)  
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

8,400 กองกำรศึกษำฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก ได้รับ
อำหำรเสริม (นม)ที่มีคุณค่ำ
และปริมำณเพียงพอ 

จัดหำอำหำรเสริม (นม) 
ส ำหรับนักเรียนเด็กเล็ก  
จ ำนวน  260 วัน ๆ ละ 
7.82 บำท/คน 

6.  โครงกำรอำหำรเสริม (นม)  
ส ำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 

55,944 กองกำรศึกษำฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับอำหำร 
เสริม(นม) ที่มีคุณภำพและ 
ปริมำณเพียงพอ  ต่อควำม
ต้องกำรของร่ำงกำย 

จัดหำอำหำรเสริม (นม)   
ส ำหรับนักเรียนเด็กเล็ก- ป.6 
จ ำนวน 260  วัน ๆ ละ 
7.82 บำท 

7.  โครงกำรเยำวชนบ้ำนวังรวม
พลังต่อต้ำนยำเสพติด
(อบำยมุข) 

25,956 ส ำนักปลัด ส่งเสริมให้เยำวชนห่ำงไกลยำ
เสพติด รู้เท่ำทันภัยของยำเสพ
ติด 

จัดอบรมให้ควำมรู้และ
กิจกรรม ส ำหรับเยำวชน 

1. ๕.  ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นกำร
พฒันำสำธำรณสขุ 

โครงกำรปันย้ิมสร้ำงสุข
ผู้สูงอำยุตำมวิถีแห่งควำม
พอเพียง 

53,632 กองสวัสดิกำรฯ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สงูอำยุมี
ควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเองใช้
ชีวิตตำมรอยแห่งควำม
พอเพียง 
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สงูอำยุ
สำมำรถดูแลสุขภำพของ 
ตนเองเบื้องต้น 
- เพื่อให้ผู้สูงอำยุยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย  
จิตใจและอยู่ในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุข 

ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
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2.  โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
ภำยใต้โครงกำรสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิงพลอำกำศ
เอกหญิงสมเด็จพระเจ้ำน้อง
นำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณลัย
ลักษณ์เธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
ลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี
กรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำชนำรี 

28,260 ส ำนักปลัด เพ่ือเป็นกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบำ้ 

จัดซื้อวัคซีนให้กับ อพปม. 
ทุกหมู่บ้ำนและบริกำรท ำ
หมันสุนัขและแมว 

1.  6. ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นโครงสรำ้ง
พืน้ฐำน 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก 
สำยดอนต ำแย-ค้ำงพลูกลำง 
หมู่ที่ 1 

207,700 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
หินคลุก ผิวจรำจร กว้ำง 5 
เมตร ยำว 238 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือปริมำตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่ำ 178.50 
ลบ.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร
และป้ำยโครงกำรชั่วครำว 
อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น ที่นำนำงส ำรวย 
เจ้ำสันเทียะ 
พิกัด X=817394 , 
Y=1678135 
จุดสิ้นสุด ที่นำนำงส ำรวย เจ้ำ
สันเทียะ 
พิกัด X=817437 , 
X=1677908 

2. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
กลำงบ้ำน หมู่ที่ 5 

247,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จรำจร กว้ำง 6 เมตร ยำว 
76 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือปริมำตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 68.40 ลบ.ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
456 ตร.ม. พร้อมป้ำย
โครงกำรและป้ำยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.
บ้ำนวัง ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น 
ที่บ้ำนนำยสันติ ช ำนิพงษ์ 
พิกัด X=814628, 
Y=1679535 
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   จุดสิ้นสุด 
ที่นำนำยด ำ รำมโคกกรวด  
พิกัด X=814633, 
Y=1679608 

3. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำ
วัดป่ำ-บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ 
9 

286,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จรำจร กว้ำง 5 เมตร ยำว 
95 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือปริมำตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 71.25 ลบ.ม. พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 475 
ตร.ม. และมีพื้นที่ทำงเชื่อม 
49.46 ตร.ม. พร้อมป้ำย
โครงกำรและป้ำยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.
บ้ำนวัง ก ำหนด  
จุดเร่ิมต้น 
บริเวณที่นำนำงวัฒนำ ดีไร  
พิกัด X=814987, 
Y=1679801 
จุดสิ้นสุด 
บริเวณที่บ้ำนนำงสมทรง 
บ ำรุงศิลป ์
พิกัด X=814895, 
Y=1679824 

4. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยฝั่ง
ห้วย หมู่ที่ 10 

262,500 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จรำจร กว้ำง 4 เมตร ยำว 
130 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือปริมำตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 78 ลบ.ม. พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 520 
ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร
และป้ำยโครงกำรชั่วครำว
อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น 
บ้ำนนำยช ำนำญ ฟรีสันเทียะ 
พิกัด X=817418, 
Y=1680066 
จุดสิ้นสุด 
ที่นำนำยก่วง โพธิ์ถำวร 
พิกัด X=817427, 
Y=1679941 
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5. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำน
นำยต่ ำ หมู่ที่ 2 

201,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 
100 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมีปริมำตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่ำ 60 ลบ.ม. มีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 400 
ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร
และป้ำยโครงกำรชั่วครำว 
อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น 
ที่บ้ำนนำยบุญช่วย เตียงพล
กรัง 
พิกัด X=811683, 
Y=1673594 
จุดสิ้นสุด 
ที่บ้ำนนำยทิม อิงสันเทียะ 
พิกัด X=81165, 
Y=1673691 

6. 

 

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนหิน
คลุกซอยโค้งนำนำยแจ่ม ดิษฐ์
สันเทียะ-นำนำงลิ ทิพย์
สันเทียะ หมู่ที่ 3 

129,800 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 
300 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือ ปริมำตรหินคลุกไม่น้อย
กว่ำ 225 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งบดทับแน่น 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ 
อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด  
จุดเร่ิมต้น 
ที่นำนำยแจ่ม ดิษฐ์สันเทียะ 
พิกัด X=815640, 
Y=1674607 
จุดสิ้นสุด 
ที่นำนำงลิ ทิพย์สันเทียะ 
พิกัด X=815421, 
Y=1673990 

7. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
พลับพลำชัย หมู่ที่ 4 

161,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 
78 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 
312 ตร.ม. วำงท่อ คสล. 
ขนำด 0.40 เมตร จ ำนวน 6 
ท่อน พร้อมป้ำยโครงกำรและ
ป้ำยโครงกำรชั่วครำว อย่ำง
ละ 1 ป้ำย รำยละเอียดตำม
แบบ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด 
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    จุดเร่ิมต้น 
ที่บ้ำนนำยบุญเทียม ไพ
สันเทียะ 
พิกัด X=811674, 
Y=1676355 
จุดสิ้นสุด  
ที่บ้ำนนำยทองอยู่ ลือชำ 
พิกัด X=811650, 
Y=167629 

8. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
กลำงบ้ำน หมู่ที่ 5 

162,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร ยำว 
50 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 
300 ตร.ม. พร้อมป้ำย
โครงกำรและป้ำยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอียดตำมแบบ อบต.
บ้ำนวัง ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น 
ที่บ้ำนนำยด ำ รำมโคกกรวด 
พิกัด X=814633, 
Y=1679608 
จุดสิ้นสุด 
ที่นำนำยสมเกียรติ ไพ
สันเทียะ 
พิกัด X=814634, 
Y=1679659 

9. 

 

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนหิน
คลุกสำยประปำ-บึงหนอง
ละมั่ง หมู่ที่ 6 

116,500 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ผิวจรำกว้ำง 5 เมตร 235 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ 
ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 
176.25 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่ง พื้นที่ทำงเชื่อม 
101.49 ตร.ม. หนำ 0.15 
เมตร หรือ ปริมำตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่ำ 15.52 ลบ.ม. 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ 
อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น 
ที่นำนำงศรีวรรณ เดียขุนทด 
พิกัด X=812589, 
Y=1672596 
จุดสิ้นสุด 
ที่นำนำงศรีวรรณ เดียขุนทด 
พิกัด X=812402, 
Y=1672629 
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    จุดเร่ิมต้น 
ที่บ้ำนนำยบุญเทียม ไพ
สันเทียะ 
พิกัด X=811674, 
Y=1676355 
จุดสิ้นสุด  
ที่บ้ำนนำยทองอยู่ ลือชำ 
พิกัด X=811650, 
Y=167629 

10. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแรม
โบ้ หมู่ที่ 7 

248,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 
122 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
488 ตร.ม.  
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ 
อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด  
จุดเร่ิมต้น  
ที่บ้ำนนำยหวน กลึงกลำง
ดอน 
พิกัด X=814570, 
Y=1679020 
จุดสิ้นสุด 
ที่บ้ำนนำงพงษ์ กลึงกลำง
ดอน 
พิกัด X=814600, 
Y=1679120 

11. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยวัด
ป่ำ-บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ 9 

130,500 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 
50 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
250 ตร.ม. พร้อมป้ำย
โครงกำรและป้ำยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอียดตำมแบบ อบต.
บ้ำนวัง ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น  
ที่นำนำงวัฒนำ ดีไร 
พิกัด X=814987, 
Y=1679801 
จุดสิ้นสุด 
ที่บ้ำนนำงสมทรง บ ำรุงศิลป ์
พิกัด X=814895, 
Y=1679824 
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12. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำน
นำงเป้ำ หมู่ที่ 10 

66,800 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 
31 หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 80 
ตร.ม.วำงท่อ คสล.ขนำด ศก 
0.40 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำง ละ 1 
ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ 
อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด  
จุดเร่ิมต้น 
ที่บ้ำนนำงนอม เกิดสุก 
พิกัด X=816716, 
Y=1679949 
จุดสิ้นสุด 
ที่บ้ำนนำงแสงจันทร์ กัน
กลำงดอน 
พิกัด X=816685, 
Y=1679949 

13. 

 

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนหิน
คลุกสำยฝั่งบึงสง่ำ ข้ำง อบต.
บ้ำนวัง หมู่ที่ 11 

120,500 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 
330 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือ ปริมำตรหินคลุกไม่น้อย
กว่ำ 198 ลบ.ม. พร้อมป้ำย
โครงกำรและป้ำยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอียดตำมแบบ อบต.
บ้ำนวัง ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น  
ที่บ้ำนนำยประเสริฐ ชำพันดุง 
พิกัด X=814039, 
Y=1674607 
จุดสิ้นสุด 
ที่สวนนำยพัน กล่ ำกลำงดอน 
พิกัด X=814298, 
Y=1674463 

14. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
หนองกลำงดอนเชื่อมถนน
สำยหลัก 

1,990,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

กว้ำง 6 เมตร ยำว 888 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ 
ปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
799.20 ลบ.ม. และมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
5,328 ตร.ม. ไหล่ทำงเฉลี่ย
ด้ำนละ 0.30 เมตร  
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
ชั่วครำว อย่ำงละ 1  
ป้ำย งำนวำงท่อลอด 3 จุด 
รำยระเอียดตำมแบบ อบต.
บ้ำนวัง ก ำหนด 
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    จุดเร่ิมต้น 
N=15.1696635, 
E=101.9294849 
จุดสิ้นสุด 
N=15.1716417, 
E=101.9270812 

15. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน
ถนนวำรี-บ้ำนดอนต ำแย 

5,130,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

กว้ำง 6 เมตร ยำว 1,500 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ 
ปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
1,350 ลบ.ม. และมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 9,000 
ตร.ม. 
ไหล่ทำงเฉลี่ยด้ำนละ 0.15 
เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
และป้ำยชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ 
อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น 
N=15.1696635, 
E=101.9294849 
จุดสิ้นสุด 
N=15.1716417, 
E=101.9270812 

16. 

 

อุดหนุนกิจกำรประปำ 300,000 กองช่ำง เพื่อให้กำรบริหำรงำนกิจกำร
ประปำมีบริกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

จ่ำยเงินอุดหนุนกิจกำร
ประปำที่รับผิดชอบของ 
อบต.บ้ำนวัง 

1. ๘. ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นกำร
บรหิำรจัดกำร
บำ้นเมืองทีด่ ี

โครงกำรฝึกอบรมและดูงำน
เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
สมำชิก สภำ อบต. พนักงำน
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำง ประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำงอบต. บ้ำน
วัง 

204,010 ส ำนักปลัด เพื่อให้คณะผูบ้ริหำรสมำชิก 
อบต. พนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
จ้ำงอบต.บ้ำนวัง 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง 
และมีโอกำสได้เรียนรู้กำร
บริหำรงำนของ อปท. 
ที่ประสบควำมส ำเร็จ 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมและดู
งำนเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
สมำชิก สภำ อบต.พนักงำน
ส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  ประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำง อบต.บ้ำน
วัง 

2. 

 

เคร่ืองปั่นไฟฟ้ำ 49,500 ส ำนักปลัด เพื่อให้ อบต.บ้ำนวัง มีเคร่ือง
ปั่นไฟฟ้ำไวใ้ช้ส ำหรับผลิต
ไฟฟ้ำส ำรองไวใ้ช้เมื่อเกิดเหตุ
รีบด่วน หรือเหตุฉุกเฉิน 

ด ำเนินกำรเพื่อจัดซื้อเคร่ือง
ปั่นไฟฟ้ำ คณุสมบัติดังน้ี 
- ก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 8.5 
KW 
- เป็นเคร่ืองปั่นไฟฟ้ำเบนซิน 
สูบเดียว 4 จังหวะ 
- ควำมจุถังน้ ำมัน 48 ลิตร 
- ระบบสตำร์ทไฟฟ้ำ 
- ก ำลังไฟฟ้ำ 220 โวลท์ 
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3. 

 

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

4,300 ส ำนักปลัด เพื่อให้ส ำนักปลัดมีเคร่ืองพิมพ์
ส ำหรับปิ้นเอกสำรต่ำงๆ 

ด ำเนินกำรเพื่อจ่ำยเป็นค่ำแบบ
ฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี  
- เป็นเครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมตดิตั้งถงัหมึกพิมพ์จำก
โรงงำนผู้ผลติ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์
ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 
dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพร์่ำง
ขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อ
นำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพ
ต่อนำที (ipm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพร์่ำงสี
ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที 
(ppm) หรือ 4.5 ภำพ ต่อ
นำที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อย
กว่ำ 50 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, 
Letter, Legal และ Custom 

4. 

 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิ้ว) 

22,000 กองคลัง เพื่อให้กองคลงัมีคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ทำงด้ำนกำรบันทึกบัญชีต่ำงๆ
ในระบบคอมพิวเตอร์ 

ด ำเนินกำรเพื่อจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรบังำน
ประมวลผล แบบที ่1 (จอ
แสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19น้ิว) 

5.  ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 5,500 กองสวัสดิกำรฯ เพื่อให้กองสวัสดิกำรฯมีตู้
เหล็กไว้ส ำหรับเก็บแฟ้มใส่
เอกสำร 

ด ำเนินกำรจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
แฟ้ม 40 ช่อง ขนำด 
920x310x1,820 มม. 
จ ำนวน 1 หลัง  

6.  ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก 4,700 กองสวัสดิกำรฯ เพื่อให้กองสวัสดิกำรฯมีตู้
เหล็กบำนเลื่อนไว้ส ำหรับเก็บ
แฟ้มใส่เอกสำร 

ด ำเนินกำรจัดซื้อตู้เหล็กบำน
เลื่อนกระจก ขนำด 4 ฟุต 
จ ำนวน 1 หลัง 

7.  เทปวัดระยะสแตนเลส 6,000 กองช่ำง เพื่อให้กองช่ำงมีเทปวัดระยะส
แตนเลส ที่ได้มำตรฐำน และ
ทนทำนต่อกำรใช้งำน 

ด ำเนินกำรจัดซื้อเทปวัด
ระยะสแตนเลสกว้ำง 13 มม. 
ยำว 100 เมตร โดยมี
คุณลักษณะ ดังน้ี 
1. เน้ือเทปเป็นชนิดสเตน
เลสอย่ำงดี ปลอดสนิม 
2. มีควำมยำว 100 เมตร 
และควำมกว้ำง 13 มม. และ
หนำ 0.2 มม.  
3. ใช้มำตรำเมตริกในกำรวัด 
4. ขีดแบ่งละเอียด 1 มม. มี
เลขก ำกับทุกๆ 1 ซม. 
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      5. ปลำยสำยเทปมีวัสดุหุ้ม
เพื่อลดแรงกด และป้องกัน
กำรหักงอของเน้ือเทป 
6. ด้ำมจับมีปุ่มยำง ช่วยให้
จับกระชับ และป้องกันกำร
เสื่อมขณะใช้งำน 
7. บรรจุในโครงอย่ำงดี มี
ด้ำมจับ และก้ำนหมุนเก็บ
เทป 
8. มีจุดล็อคด้ำมหมุนเทปเมื่อ
ต้องกำรเก็บม้วนเทป 

8. 

 

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 

16,590 กองช่ำง เพื่อให้กองช่ำงมีเคร่ืองพิมพ์
ส ำหรับปร้ินเอกสำรต่ำงๆ 

ด ำเนินกำรเพื่อจัดซื้อ
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)คุณสมบัติ
ดังน้ี 
- Print Speed ขำวด ำ 38 / 
สี 24 (แผ่น/นำที) 
- Resolution สูงสุด 4800 
x 1200 dpi 
- Copy Resolution สูงสุด 
600 x 600 dpi 
- Scan Resolution สูงสุด 
1200 x 2400 dpi 
- ถำดบรรจุกระดำษ 250 
แผ่น 
- กำรเชื่อมต่อ USB 2.0 / 
Wi-Fi 

9. 

 

ปั๊มจ่ำยสำรเคมี 19,399.10 กองช่ำง เพื่อให้มีปั๊มจ่ำยสำรเคมีไว้
ส ำหรับใชง้ำนแทนเคร่ืองเก่ำที่
ช ำรุด 

เพื่อจัดซื้อปั๊มจ่ำยสำรเคมี 
กิจกำรประปำ อบต.บ้ำนวัง 
หมู่ที่ 3,8 และกิจกำรประปำ 
อบต.บ้ำนวัง หมู่ที่ 4 
คุณสมบัติดังน้ี 
 - อัตรำกำรจ่ำยสำรเคมี 
13.80 ลิตร/ชั่วโมง 
 - แรงดัน 3 บำร์ 
 - ไฟฟ้ำ 220 V. 
จ ำนวน 2 เคร่ือง 

10. 

 

โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร 
เพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นและแผนอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

3,870 ส ำนักปลัด เพื่อให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

จัดประชุมประชำคมท้องถิ่น
ระดับต่ำงๆ 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 9. ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัใน
ชวีิตและทรพัยส์นิ 

โครงกำรต้ังจุดบริกำร
ประชำชนในช่วงเทศกำลปี
ใหม ่

8,643 ส ำนักปลัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน
และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรจรำจรในช่วงเทศกำลปี
ใหม ่

ต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วง
เทศกำลปีใหม ่

2.  โครงกำรต้ังจุดบริกำร
ประชำชนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ 

5,727 ส ำนักปลัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน
และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรจรำจรในช่วงเทศกำล 
สงกรำนต์ 

ต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ 

3. 

 

โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต.
บ้ำนวัง 

17,411 ส ำนักปลัด เพื่อช่วยเหลือประชำชน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง 

1. 10. ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นกำร
อนรุกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดลอ้ม 
 

โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ ำปี 2564 

2,160 ส ำนักปลัด 1.กระตุ้นให้ประชำชนมีส่วน 
ร่วมในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงำม 
สะอำด สะท้อนวิถีชุมชน 
3.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ 
มูลฝอย และลดปัญหำภำวะ 
โลกร้อน 

ด ำเนินกำรเพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ ำปี 2564 โดย
มีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
ค่ำวัสดุและอุปกรณ์
กำรเกษตร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นใน
กำรจัดท ำโครงกำร 

2. 

 

โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

360 ส ำนักปลัด เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน 
ปลูกหญ้ำแฝกตำมพระรำช 
ด ำริเพื่อป้องกันกำรพังทลำย 
ของหน้ำดิน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรปลูกหญ้ำ
แฝกเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
วัสดุกำรเกษตร เช่น หญ้ำ
แฝก ปุ๋ย ค่ำป้ำยโครงกำร 
ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำด่ืม และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นใน
กำรจัดท ำโครงกำร 

3. 

 

โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยก
ขยะ 

43,960 ส ำนักปลัด เพื่อให้ประชำชนได้เรียนรู้ 
วิธีกำรก ำจัดขยะที่ถูกต้อง 
ตำมหลักสุขำภิบำล 

ด ำเนินกำรเพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยก
ขยะ โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำป้ำยไวนิล 
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำ
ป้ำยรณรงค์ ค่ำของสมนำคุณ 
ค่ำวัสดุเคร่ืองเขียนและ
เอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำ
พำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร 
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1.5 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบประมำณทีไ่ดร้บั กนัเงนิ (กรณีกอ่หนีผ้กูพนั)  
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ที ่ ยทุธศำสตร ์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 4. ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นกำร
พฒันำกำรสงัคม 

โครงกำรอำหำร (นม) ส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนวัง 

40,398.12 
 

 

กองกำรศึกษำฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก  
ได้รับอำหำรเสริม (นม) 
ที่มีคุณคำ่และปริมำณ 
เพียงพอ 

จัดหำอำหำรเสริม (นม)  
ส ำหรับนักเรียนเด็กเล็ก  
จ ำนวน  260 วัน ๆ ละ  
7.82 บำท/คน 

2. 

 

โครงกำรอำหำร (นม) ส ำหรับ
เด็กเล็ก – ประถมศึกษำปีที่ 6 
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ต ำบล
บ้ำนวัง 
 

303,429.60 กองกำรศึกษำฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับอำหำร  
เสริม(นม) ที่มีคุณภำพและ 
ปริมำณเพียงพอต่อควำม 
ต้องกำรของร่ำงกำย 

จัดหำอำหำรเสริม (นม)   
ส ำหรับนักเรียนเด็กเล็ก-ป.6  
จ ำนวน 260  วัน ๆ ละ  
7.82 บำท 

1. 
 

 6.ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นโครงสรำ้ง
พืน้ฐำน 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยนำ
บุ่ง หมู่ที่ 7 

255,700 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

 - กว้ำง 4 เมตร ยำว 120 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
ปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
72 ลบ.ม. พื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่ำ 480 ตร.ม.  
จุดเร่ิมต้น 
ที่นำนำยพอดี ใจชอบ 
พิกัด X=815027, 
Y=1678714 
จุดสิ้นสุด 
ที่บ้ำนนำยประเสริฐ เปิงขุนทด 
พิกัด X=815144, 
Y=1678718 
พร้อมป้ำยโครงกำรชั่วครำว 
อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด 

2.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยฝั่ง
ห้วย หมู่ที่ 10 

474,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

 - กว้ำง 4 เมตร ยำว 220 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่ำ 880 ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำงหินคลุกกว้ำงเฉลี่ย
ด้ำนละ 0.20 เมตร  
จุดเร่ิมต้น 
พิกัด X=15.1760399, 
Y=101.9543166 
จุดสิ้นสุด 
พิกัด X=15.174279, 
Y=101.954124 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย รำยละเอียดตำมที่ อบต.
บ้ำนวังก ำหนด 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

3. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน
เสริมหินคลุก สำยทิศใต้บึง
สง่ำ หมู่ที่ 11 

244,300 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

 - ลงดินถม กว้ำง 5 เมตร 
ยำว 250 เมตร หนำ 0.50 
เมตร หรือมีปริมำตรดินถมไม่
น้อยกว่ำ 625 ลบ.ม. 
 - ลงหินคลุก กว้ำง 5 เมตร 
ยำว 250 เมตร หนำ 0.10 
เมตร หรือมีปริมำตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่ำ 125 ลบ.ม.  
จุดเริ่มต้น 
ที่ไร่นำยรุ้ง คงสันเทียะ 
พิกัด X=814661, 
Y=16743712 
จุดสิ้นสุด 
ที่ไร่นำยส ำเริง กุลส ำโรง  
พิกัด X=814867, 
Y=1673577 

1. ๘. ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นกำร
บรหิำรจัดกำร
บำ้นเมืองทีด่ ี

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของประชำชนในกำรเข้ำรับ
บริกำรของ อบต. 

18,000 ส ำนักปลัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนเก่ียวกับกำรบริกำร 
ประชำชน 

ด ำเนินกำรจ้ำงสถำนศึกษำท ำ
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ของประชำชนที่เข้ำรับบริกำร
ของ อบต. 
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1.6 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบประมำณทีไ่ดร้บั กนัเงนิ (กรณไีมก่อ่หนีผ้กูพนั)  
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ที ่ ยทุธศำสตร ์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1 
 

 6.ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นโครงสรำ้ง
พืน้ฐำน 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำย
ประปำ หมู่ที่ 2  

230,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

 - กว้ำง 4 เมตร ยำว 97 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 388 ตร.ม.  
จุดเร่ิมต้น 
ที่นำนำงถนอม ส่งเสริม 
พิกัด X=15.120029, 
Y=101.902726 
จุดสิ้นสุด 
ที่บ้ำนนำยใจ ทนดี 
พิกัด X=15.120696, 
Y=101.903320 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย รำยละเอียดที่ อบต.
บ้ำนวัง ก ำหนด 

2. 

 

โครงกำรซ่อมสร้ำงคลองดำด
คอนกรีตส่งน้ ำเข้ำสระวัดโพธิ์
เต้ีย-บึงสง่ำ หมู่ที่ 3 

632,600 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

 - กว้ำง 3 เมตร ยำว 600 
เมตร ลึก 1.50 เมตร หนำ 
0.05 เมตร ก้นกว้ำง 1 
เมตร  
จุดเร่ิมต้น 
ที่นำนำงชื่น รุ่งสันเทียะ 
พิกัด X=812950, 
Y=1674806 
จุดสิ้นสุด 
ที่นำนำยสุพจน์ อิงสันเทียะ  
พิกัด X=812374, 
Y=1674854 
พร้อมป้ำยโครงกำรละป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย รำยละเอียดที่ อบต.
บ้ำนวัง ก ำหนด 

3.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำน
ผู้ใหญ่เสน่ห์ หมูท่ี่ 4 

227,600 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

 - กว้ำง 4 เมตร ยำว 101 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
ปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
60.60 ลบ.ม. มีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 404 
ตร.ม. จุดเร่ิมต้น 
ที่บ้ำนนำยบุญยืน อมฤก 
พิกัด X=812686, 
Y=1676296 
จุดสิ้นสุด 
ที่ไร่นำยบุญยืน อมฤก 
พิกัด X=812732, 
Y=1676211 
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    พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย รำยละเอียด 
รำยละเอียดที่ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด 

4.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
หมู่ที่ 6 

292,300 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

 - กว้ำง 4 เมตร ยำว 130 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
ปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
78 ลบ.ม. มีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่ำ 520 ตร.ม.  
จุดเร่ิมต้น 
ที่ไร่นำยฝัน ชำญสูงเนิน 
พิกัด X=812641, 
Y=1672981 
จุดสิ้นสุด 
ที่นำนำยชำน ท ำดี 
พิกัด X=812641, 
Y=1673108 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย รำยละเอียดที่ อบต.
บ้ำนวัง ก ำหนด 

5. 

 

โครงกำรซ่อมสร้ำงคลองดำด
คอนกรีตส่งน้ ำ สำยเหมือง
พระ หมู่ที่ 8 

166,600 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ช่วงที่ 1 - กว้ำง 3 เมตร ยำว 
69 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
หนำ 0.05 เมตร ก้นกว้ำง 1 
เมตร  
จุดเร่ิมต้น  ที่นำนำงละมุด โป
สันเทียะ พิกัด X=813521, 
Y=1674738 
จุดสิ้นสุด ที่นำนำยชูเดช ยัง
สันเทียะ พิกัด X=813461, 
Y=1674771 
ช่วงที่ 2 - กว้ำง 3 เมตร ยำว 
74 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
หนำ 0.05 เมตร ก้นกว้ำง 1 
เมตร จุดเร่ิมต้น ที่นำนำย
อุดม ทัศกุล   
พิกัด X=812964, 
Y=16744803 
จุดสิ้นสุด ที่นำนำงมนัสภรณ์ 
เดียมขุนทด 
พิกัด X=813042, 
Y=1674781 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย รำยละเอียดที่ อบต.
บ้ำนวัง ก ำหนด 
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6. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยดอน
ต ำแย-ค้ำงพลูกลำง หมูท่ี่ 1 

462,400 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

 - กว้ำง 5 เมตร ยำว 170 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
850 ตำรำงเมตร  
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย ตำมแบบ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น 
พิกัด N=15.1718750 , 
E=101.9478790 
จุดสิ้นสุด 
พิกัด N=15.1704040 , 
E=101.9483310 

7. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน
บุ-บ้ำนดอนหัวบึง หมู่ที่ 2 

1,449,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

 - กว้ำง 5 เมตร ยำว 538 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 2,690 
ตำรำงเมตร วำงท่อ คสล. 
ขนำด ศก. 0.40 เมตร 
จ ำนวน 7 ท่อน 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย ตำมแบบ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น 
พิกัด N=15.124208 , 
E=101.89967 
จุดสิ้นสุด 
พิกัด N=15.123338 , 
E=101.89489 

8. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน
หนองน้ ำใส-คูเมือง หมู่ที่ 5 

463,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

 - กว้ำง 5 เมตร ยำว 170 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
850 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
หินคลุก กว้ำงเฉลี่ยด้ำนละ 
0.20 เมตร 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย ตำมแบบ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น 
พิกัด N=15.1817210 ,  
E=101.9216450 
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9. 

 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน
วังใหม-่บ้ำนถนนวำรี หมู่ที่ 8 

1,020,000 กองช่ำง เพื่อให้ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใชใ้นกำรขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

ช่วงที่ 1 กว้ำง 5 เมตร ยำว 
30 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 150 ตร.
ม. หรือปริมำณไม่น้อยกว่ำ 
22.50 ลบ.ม. ไหล่ทำงหิน
คลุกข้ำงละ 0.20 เมตร 
พื้นที่ทำงเชื่อม 85.98 
ตำรำงเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้ำง 6 เมตร ยำว 
60 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 360 ตร.
ม. หรือมีปริมำณไม่น้อยกว่ำ 
54 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 3 กว้ำง 7 เมตร ยำว 
183 เมตร หนำ 0.15 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,281 
ตร.ม. หรือมีปริมำณไม่น้อย
กว่ำ 192.15 ลบ.ม. วำงท่อ 
คสล. ขนำด ศก. 1 เมตร 
จ ำนวน 16 ท่อน 
จุดเร่ิมต้น จุดที่ 1 
ที่บ้ำนนำงเมี้ยน วัฒนำพันธ์ุ 
พิกัด X=813489, 
Y=1674578 
จุดสิ้นสุด 
ที่นำนำยผัด รักวงศ์ไทย 
พิกัด X=813546, 
Y=1675260 
จุดเร่ิมต้น จุดที่ 2 
ที่บ้ำนนำยผัด รักวงศ์ไทย 
พิกัด X=813474, 
Y=1674603 
จุดสิ้นสุด 
ที่บ้ำนนำงทองค ำ ทิพย์สันเทียะ 
พิกัด X=813457, 
Y=1674659 
จุดเร่ิมต้น จุดที่ 3 
ที่บ้ำนนำงทองค ำ ทิพย์สันเทียะ 
พิกัด X=813457, 
Y=1674659 
จุดสิ้นสุด 
ที่บ้ำนนำยพีรศักดิ์ เทีย่งสันเทียะ 
พิกัด X=813556, 
Y=16747796 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ป้ำย รำยละเอียดตำมที่ อบต.
บ้ำนวังก ำหนด 
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    จุดที่วำงท่อ จุดเร่ิมบริเวณที่
นำนำงสำวปติญยำ เบำ
สันเทียะ  
พิกัด X=812598, 
Y=16722120 

1. ๘. ยทุธศำสตรก์ำร
พฒันำดำ้นกำร
บรหิำรจัดกำร
บำ้นเมืองทีด่ ี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

17,000 กองช่ำง เพื่อให้กองช่ำงมคีอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 

ด ำเนินกำรเพื่อจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว
คุณสมบัติดังน้ี 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก ( 4 core )  
มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz 
หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)อ เดียวกัน
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 
GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 
หน่วย - มี DVD-RW หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network 
Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส ์
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 
หน่วย 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ แผนงำน 
โครงกำรพฒันำที่
ด ำเนินกำรจรงิ 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงนิที่
ด ำเนินกำรจรงิ 

(บำท) 

เปำ้หมำยทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงกำร ) 

1. 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
สำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 

กำรเกษตร 1 366,000 ด ำเนินกำรขุดลอกบุกระสัง 
หมู่ที่ 10  

2. 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
พัฒนำ 

กำรศึกษำ 1 312,720 เด็กได้รับอำหำรกลำงวัน 
- ได้รับจัดกำรเรียนกำรสอน 
- ได้รับค่ำหนังสือเรียน 
- ได้รับค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

3.   1 1,330,000 สนับสนุนงบประมำณตำม
โครงกำรอำหำรกลำงวันของ
โรงเรียนในพ้ืนที่ อบต.บ้ำนวัง 

4. 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรพัฒนำสังคม 

กำรเกษตร 1 23,580 ด ำเนินกำรตำมโครงกำรสร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  งบกลำง 1 6,000 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จ ำนวน 1 คน 

6.   1 7,063,500 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
 

7.   1 1,390,200 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิกำร 
 

8.  กำรศึกษำ 1 8,400 อำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ
นักเรียนเด็กเล็ก จ ำนวน 1 
แห่ง 

9.   1 55,944 อำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ
นักเรียนเด็กเล็ก – ป.6 
จ ำนวน 4 แห่ง 

10.  สร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 

1 25,956 ด ำเนินโครงกำรเยำวชนบ้ำน
วังรวมพลังต่อต้ำนยำเสพติด 
(อบำยมุข) 

11. 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรพัฒนำสำธำรสุข 

สำธำรณสุข 1 53,632 ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอำยุมี
ควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเอง
ใช้ชีวิตตำมรอยแห่งควำม
พอเพียง 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอำยุ
สำมำรถดูแลสุขภำพของ 
ตนเองเบื้องต้น 
- เพ่ือให้ผู้สูงอำยุยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย  
จิตใจและอยู่ในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุข 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ แผนงำน 
โครงกำรพฒันำที่
ด ำเนินกำรจรงิ 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงนิที่
ด ำเนินกำรจรงิ 

(บำท) 

เปำ้หมำยทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงกำร ) 

12.   1 28,260 ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 
- ค่ำวัสดุ (วัคซีน) 
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำรรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำฯ 

13. 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

1 207,700 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนหิน
คลุก สำยดอนต ำแย-ค้ำงพลู
กลำง หมู่ที่ 1 

14.   1 247,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำย
กลำงบ้ำน หมู่ที่ 5 

15.   1 286,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำ
วัดป่ำ-บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ 
9 

16.   1 262,500 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยฝัง่
ห้วย หมู่ที่ 10 

17.   1 201,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ำน
นำยต่ ำ หมู่ที่ 2 

18.   1 129,800 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนหิน
คลุกซอยโคง้นำนำยแจ่ม 
ดิษฐ์สันเทียะ-นำนำงลิ ทิพย์
สันเทียะ หมู่ที่ 3 

19.   1 161,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
พลับพลำชัย หมู่ที่ 4 

20.   1 162,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำย
กลำงบ้ำน หมู่ที่ 5 

21.   1 116,500 ด ำเนินกำรซ่อมสร้ำงถนนหิน
คลุกสำยประปำ-บึงหนอง
ละมั่ง หมู่ที่ 6 

22.   1 248,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแรม
โบ้ หมู่ที่ 7 

 
 
 
 



37 
 

ที ่ ยทุธศำสตร ์ แผนงำน 
โครงกำรพฒันำที่
ด ำเนินกำรจรงิ 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงนิที่
ด ำเนินกำรจรงิ 

(บำท) 

เปำ้หมำยทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงกำร ) 

23.   1 130,500 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยวัดป่ำ-
บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ 9 

24.   1 66,800 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ำน
นำงเป้ำ หมู่ที่ 10 

25.   1 120,500 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนหิน
คลุกสำยฝัง่บึงสง่ำข้ำง อบต.
บ้ำนวัง หมู่ที่ 11 

26.   1 1,990,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยหนอง
กลำงดอนเชื่อมถนนสำยหลัก 

27.   1 5,130,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน
ถนนวำรี-บ้ำนดอนต ำแย 

28.   1 300,000 อุดหนุนกิจกำรประปำ 
29. 8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
บริหำรงำนทั่วไป 1 204,010 ด ำเนินกำรฝึกอบรมและดูงำน

เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสมำชิก
สภำ อบต.พนักงำนส่วนต ำบล
ลูกจ้ำง ประจ ำ และพนักงำน
จ้ำง อบต.บ้ำนวัง 

30.   1 49,500 ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องปั่น
ไฟฟ้ำไว้ใช้ส ำหรับผลิตไฟฟ้ำ
ส ำรองไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุรีบด่วน
หรือเหตุฉุกเฉิน 

31.   1 4,300 ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

32.   1 22,000 ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 
19 น้ิว) 

33.  สังคมสงเครำะห ์ 1 5,500 ด ำเนินกำรจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
แฟ้ม 

34.   1 4,700 ด ำเนินกำรจัดซื้อตู้เหล็กบำน
เลื่อนกระจก 
 

35.  เคหะและชุมชน 1 6,000 ด ำเนินกำรจัดซื้อเทปวัดระยะส
แตนเลส 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ แผนงำน 
โครงกำรพฒันำที่
ด ำเนินกำรจรงิ 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงนิที่
ด ำเนินกำรจรงิ 

(บำท) 

เปำ้หมำยทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงกำร ) 

36.   1 16,590 ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

37.  กำรพำณิชย์ 1 19,399.10 ด ำเนินกำรจัดซื้อปั๊มจ่ำย
สำรเคม ี

38.  สร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 

1 3,870 จัดประชุมประชำคมเพ่ือจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน 

39. 9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

รักษำควำมสงบ
ภำยใน 

1 8,643 ต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วง
เทศกำลปีใหม ่

40.   1 5,727 ต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วง
เทศบำลสงกำรณ์ 

41  สังสมสงเครำะห ์ 1 17,411 ด ำเนินกำรจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
ของ อบต.บ้ำนวัง 

42. 10. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

กำรเกษตร 1 2,160 ด ำเนินตำมโครงกำรเพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ 

43.   1 360 ด ำเนินตำมโครงกำรเพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

44.  สำธำรณสุข 1 43,960 ด ำเนินกำรจัดอบรมให้ควำมรู้
เก่ียวกับกำรคัดแยกขยะ กำร
ก ำจัดขยะและอื่นๆ 

รวม 44 20,837,622.10  
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กำรประเมนิผลกำรน ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ไปปฏบิตัิในเชงิคุณภำพ 
 

ที ่ ยทุธศำสตร ์ แผนงำน 
โครงกำรพฒันำที่
ด ำเนนิกำรจรงิ 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงนิที่
ด ำเนนิกำรจรงิ 

(บำท) 

เปำ้หมำยทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงกำร ) 

ผลทีไ่ดร้บัจรงิหรอืสิง่ที่
เกิดขึน้จำกเปำ้หมำยที่

ประชำชนไดร้บั 
1. 1. ยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำกำรสำนต่อ
แนวทำง
พระรำชด ำร ิ

กำรเกษตร 1 366,000 ด ำเนินกำรขุดลอกบุกระสัง 
หมู่ที่ 10  

เพ่ือให้ประชำชนมีแหล่ง 
กักเก็บน้ ำที่ได้มำตรฐำน 
สำมำรถส่งน้ ำได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 

2. 2. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรพัฒนำ 

กำรศึกษำ 1 312,720 เด็กได้รับอำหำรกลำงวัน 
- ได้รับจัดกำรเรียนกำรสอน 
- ได้รับค่ำหนังสือเรียน 
- ได้รับค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
- ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

เด็กเล็ก ศพด.ได้รับอำหำร
กลำงวันที่ถูกหลัก
โภชนำกำรและได้รับค่ำ
อุปกรณ์ ค่ำหนังสือ ค่ำ
กำรเรียนกำรสอนอย่ำง
ถูกต้องและครบถว้น 

3.   1 1,330,000 สนับสนุนงบประมำณตำม
โครงกำรอำหำรกลำงวันของ
โรงเรียนในพ้ืนที่ อบต.บ้ำน
วัง 

เด็กนักเรียนมีอำหำรที่
สะอำดถูกหลักโภชนำกำร
ท ำให้มีรำ่งกำยแข็งแรง มี
ควำมพร้อมในด้ำนร่ำงกำย 

4. 4. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำสังคม 

กำรเกษตร 1 23,580 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ 
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชำชนใช้เวลำวำ่งให้
เกิดประโยชน์ สำมำรถ
น ำไปประกอบอำชีพได้ 

5.  งบกลำง 1 6,000 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จ ำนวน 1 คน 

สร้ำงขวญัและก ำลังใจ
ให้แก่ผู้ปว่ย 

6.   1 7,063,500 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุมีขวัญและ
ก ำลังใจได้รับสวสัดิกำร
จำกรัฐบำล 

7.   1 1,390,000 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิกำร ผู้พิกำรได้รับสวัสดิกำร
สังคม 

8.  กำรศึกษำ 1 8,400 อำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ
นักเรียนเด็กเล็ก จ ำนวน 1 
แห่ง 

เด็ก ศพด.ได้รับอำหำร
เสริม(นม) ครบถ้วน 

9.   1 55,944 อำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ
นักเรียนเด็กเล็ก – ป.6 
จ ำนวน 4 แห่ง 

เด็กนักเรียน ได้รับอำหำร
เสริม(นม)อย่ำงถูกต้อง
และครบถ้วน 

10.  สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

ให้กับชุมชน 

1 25,956 ด ำเนินโครงกำรเยำวชนบ้ำน
วังรวมพลังต่อต้ำนยำเสพติด 
(อบำยมุข) 

เยำวชนมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจถึงโทษของยำเสพ
ติด และไม่เกี่ยวข้องกับยำ
เสพติด 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ แผนงำน 
โครงกำรพฒันำที่
ด ำเนนิกำรจรงิ 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงนิที่
ด ำเนนิกำรจรงิ 

(บำท) 

เปำ้หมำยทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงกำร ) 

ผลทีไ่ดร้บัจรงิหรอืสิง่ที่
เกิดขึน้จำกเปำ้หมำยที่

ประชำชนไดร้บั 
11. 5. ยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำสำธำรสุข 

สำธำรณสุข 1 53,632 ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอำยุมี
ควำมรู้สึกมีคุณค่ำใน
ตนเองใช้ชีวิตตำมรอยแห่ง
ควำมพอเพียง 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอำยุ
สำมำรถดูแลสุขภำพของ 
ตนเองเบื้องต้น 
- เพ่ือให้ผู้สูงอำยุยอมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจและอยู่ใน
สังคมอย่ำงมคีวำมสุข 

ผู้สูงอำยุมีควำมรู้สึกมี
คุณค่ำในตนเอง สำมำรถ
ดูแลสุขภำพของตนเอง 
และยอมรับกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจและอยู่ในสังคม
อย่ำงมีควำมสขุ 

12.   1 28,260 ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 
- ค่ำวัสดุ (วัคซีน) 
- ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
กับโครงกำรรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำฯ 

ประชำชนมีกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำโรคพิษ
สุนัขบ้ำ แมวบ้ำ ที่อำจ
ส่งผลกระทบมำสูค่นได้
อย่ำงดีขึ้น 

13. 6. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำร
โยธำ 

1 207,700 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนหิน
คลุก สำยดอนต ำแย-ค้ำงพลู
กลำง หมู่ที่ 1 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

14.   1 247,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำย
กลำงบ้ำน หมู่ที่ 5 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

15.   1 286,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำ
วัดป่ำ-บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ 
9 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

16.   1 262,500 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยฝั่ง
ห้วย หมู่ที่ 10 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

17.   1 201,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้ำนนำยต่ ำ หมู่ที่ 2 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ แผนงำน 
โครงกำรพฒันำที่
ด ำเนนิกำรจรงิ 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงนิที่
ด ำเนนิกำรจรงิ 

(บำท) 

เปำ้หมำยทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงกำร ) 

ผลทีไ่ดร้บัจรงิหรอืสิง่ที่
เกิดขึน้จำกเปำ้หมำยที่

ประชำชนไดร้บั 
18.   1 129,800 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนหิน

คลุกซอยโค้งนำนำยแจ่ม 
ดิษฐ์สันเทียะ-นำนำงลิ ทิพย์
สันเทียะ หมู่ที่ 3 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

19.   1 161,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
พลับพลำชัย หมู่ที่ 4 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

20.   1 162,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำย
กลำงบ้ำน หมู่ที่ 5 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

21.   1 116,500 ด ำเนินกำรซ่อมสร้ำงถนน
หินคลุกสำยประปำ-บึง
หนองละมั่ง หมู่ที่ 6 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

22.   1 248,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแรม
โบ้ หมู่ที่ 7 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

23.   1 130,500 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยวัด
ป่ำ-บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ 9 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

24.   1 66,800 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้ำนนำงเป้ำ หมู่ที่ 10 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

25.   1 120,500 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนหิน
คลุกสำยฝั่งบึงสงำ่ขำ้ง อบต.
บ้ำนวัง หมู่ที่ 11 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

26.   1 1,990,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำย
หนองกลำงดอนเชื่อมถนน
สำยหลัก 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ แผนงำน 
โครงกำรพฒันำที่
ด ำเนนิกำรจรงิ 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงนิที่
ด ำเนนิกำรจรงิ 

(บำท) 

เปำ้หมำยทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงกำร ) 

ผลทีไ่ดร้บัจรงิหรอืสิง่ที่
เกิดขึน้จำกเปำ้หมำยที่

ประชำชนไดร้บั 
27.   1 5,130,000 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน
ถนนวำร-ีบ้ำนดอนต ำแย 

ประชำชนมีถนนที่มี
มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมและใช้ในกำร
ขนส่งผลผลิตทำงเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

28.   1 300,000 อุดหนุนกิจกำรประปำ อุดหนุนกิจกำรประปำ 
29.. 8. ยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

บริหำรงำน
ทั่วไป 

1 204,010 ด ำเนินกำรฝึกอบรมและดู
งำนเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของผู้บรหิำร
สมำชิกสภำ อบต.พนักงำน
ส่วนต ำบลลูกจ้ำง ประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำง อบต.บ้ำน
วัง 

ได้ศึกษำดูงำนเพ่ือน ำมำ
ต่อยอดในพื้นที่อย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสม 

30.   1 49,500 ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องปั่น
ไฟฟ้ำไว้ใชส้ ำหรบัผลิตไฟฟ้ำ
ส ำรองไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุ
รีบด่วนหรือเหตุฉุกเฉิน 

มีเครื่องปั่นไฟฟ้ำไว้ใชใ้น
กำรปฏิบัติงำนส ำหรับผลิต
ไฟฟ้ำส ำรองไว้เมื่อเกิดเหตุ
รีบด่วนหรือเหตุฉุกเฉิน 

31.   1 4,300 ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

เพ่ิมประสิทธิภำพและ
สนับสนุนกำรใช้งำนของ
เจ้ำหน้ำที่ ใหใ้ช้งำนได้เต็ม
ประสิทธิภำพ 

32.   1 22,000 ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 
19 น้ิว) 

เพ่ิมประสิทธิภำพและ
สนับสนุนกำรใช้งำนของ
เจ้ำหน้ำที่ ใหใ้ช้งำนได้เต็ม
ประสิทธิภำพ 

33.  สังคม
สงเครำะห ์

1 5,500 ด ำเนินกำรจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
แฟ้ม 

ไว้เก็บเอกสำรเมื่อ
ประชำชน มำติดต่อจะได้
มีควำมสะดวกรวดเร็ว 
และพร้อมที่จะให้บริกำร
ประชำชนอย่ำงดี 

34.   1 4,700 ด ำเนินกำรจัดซื้อตู้เหล็กบำน
เลื่อนกระจก 

ไว้เก็บเอกสำรเมื่อ
ประชำชน มำติดต่อจะได้
มีควำมสะดวกรวดเร็ว 
และพร้อมที่จะให้บริกำร
ประชำชนอย่ำงดี 

35.  เคหะและ
ชุมชน 

1 6,000 ด ำเนินกำรจัดซื้อเทปวัด
ระยะสแตนเลส 

เพ่ิมประสิทธิภำพและ
สนับสนุนกำรใช้งำนของ
เจ้ำหน้ำที่ ใหใ้ช้งำนได้เต็ม
ประสิทธิภำพ 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ แผนงำน 
โครงกำรพฒันำที่
ด ำเนนิกำรจรงิ 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงนิที่
ด ำเนนิกำรจรงิ 

(บำท) 

เปำ้หมำยทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงกำร ) 

ผลทีไ่ดร้บัจรงิหรอืสิง่ที่
เกิดขึน้จำกเปำ้หมำยที่

ประชำชนไดร้บั 
36.   1 16,590 ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์

แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 

เพ่ิมประสิทธิภำพและ
สนับสนุนกำรใช้งำนของ
เจ้ำหน้ำที่ ใหใ้ช้งำนได้เต็ม
ประสิทธิภำพ 

37.  กำร
พำณิชย์ 

1 19,399.10 ด ำเนินกำรจัดซื้อปั๊มจ่ำย
สำรเคม ี

ประชำชนมีปั๊มจำ่ย
สำรเคมีไวส้ ำหรบัใช้งำน
แทนเครื่องเก่ำที่ช ำรุด 

38.  สร้ำงควำม
เข้มแข็ง
ให้กับ
ชุมชน 

1 3,870 จัดประชุมประชำคมเพ่ือ
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำของ 
อบต.บ้ำนวัง สนองตำม
ควำมต้องกำรของ
ประชำชน 

39. 9. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

รักษำควำม
สงบภำยใน 

1 8,643 ต้ังจุดบริกำรประชำชน
ในช่วงเทศกำลปใีหม ่

ประชำชนได้รับบริกำร
และสำมำรถให้ค ำแนะน ำ
ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกำล 
สำมำรถลดอุบัติเหตุได้  

40.   1 5,727 ต้ังจุดบริกำรประชำชน
ในช่วงเทศบำลสงกำรณ์ 

ประชำชนได้รับบริกำร
และสำมำรถให้ค ำแนะน ำ
ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกำล 
สำมำรถลดอุบัติเหตุได้ 

41.  สังสม
สงเครำะห ์

1 17,411 ด ำเนินกำรจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ในกำรด ำเนินโครงกำร
ช่วยเหลือประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำทีข่อง อบต.บ้ำน
วัง 

ประชำชนได้รับควำม
ช่วยเหลือจำก อบต.บ้ำน
วัง  

42. 10. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

กำรเกษตร 1 2,160 ด ำเนินตำมโครงกำรเพื่อจ่ำย
เป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนิน
โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ 

ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจัด
ภูมิทัศน์ที่สวยงำมสะอำด 
เพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดปัญหำ
ภำวะโลกร้อน 

43.   1 360 ด ำเนินตำมโครงกำรเพื่อจ่ำย
เป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนิน
โครงกำรปลูกหญำ้แฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

ประชำชนปลูกหญ้ำแฝก
ตำมพระรำชด ำริเพื่อ
ป้องกันกำรพังทลำยของ
หน้ำดิน 

44.  สำธำรณสขุ 1 43,960 ด ำเนินกำรจัดอบรมให้
ควำมรู้เก่ียวกับกำรคัดแยก
ขยะ กำรก ำจัดขยะและอื่นๆ 

ประชำชนได้รับควำมรู้
เก่ียวกับกำรคัดแยกขยะ 
กำรก ำจัดขยะ สำมำรถ
น ำไปใช้กับกำรด ำเนินกำร
ในบ้ำนและชุมชนอย่ำง
ถูกต้อง 

รวม 44 20,837,622.10   
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1.5 ปญัหำอปุสรรคกำรด ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำและแนวทำงแกไ้ข 
 1. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำกำรสำนตอ่แนวทำงพระรำชด ำร ิ
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ไม่มีปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 ได้ด ำเนินกำรขุดลอกบุกระสัง หมู่ท่ี 10  
 2. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำกำรศกึษำ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังไม่สำมำรถ ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ีศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก และจัดงำนวันเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง มีโครงกำรท่ีสนับสนุนด้ำนกำรเกษตรน้อย เนื่องจำกมีงบประมำณ
จ ำกัด และประชำชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ข้อเสนอควรจัดให้มีควำมรู้ ในด้ำน
กำรเกษตร และอำชีพเสริมในช่วงว่ำงงำนจำกกำรเกษตร หำตลำด และดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง มีกำรดูแล ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิกำร ทุกคนท่ีได้ลงทะเบียนรับ
เบ้ียยังชีพ แต่ยังมีประชำชนท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุหรือลงทะเบียนไม่ทันตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด ท ำให้ไม่ได้รับเบี้ยในปีท่ีอำยุครบท่ีจะสำมำรถรับเบ้ียยังชีพได้ แต่จะได้รับในปีถัดไป 
 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรอุดหนุนงบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขของหมู่บ้ำน ท้ัง 11 หมู่บ้ำน เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 
 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง มีโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นจ ำนวนมำก เช่น ถนนภำยใน
ต ำบลบ้ำนวังยังเป็นถนนดิน และมีกำรสัญจรท่ีมีรถบรรทุกหนักจ ำนวนมำกท ำให้ถนนช ำรุด และกำรถมดินสูง
กว่ำถนนท ำให้น้ ำขัง กำรกัดเซำะถนน ถนนขำดในช่วงฤดูฝน และกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรแก้ปัญหำ
ยังไม่ทันต่อควำมต้องกำรของประชำชน เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรต้องเป็นไปตำมขั้นตอนของกฎหมำย และ
เจ้ำหน้ำท่ีกองช่ำงมีจ ำนวนน้อยไม่สำมรถปฏิบัติงำนได้ตำมตรงตำมแผน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในปีงบประมำณนั้นๆ  
 7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวศำสนำ – วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีบวงสรวงท้ำวสุรนำรี 
อ ำเภอโนนไทย เนื่องจำกทำงสภำวัฒนธรรมอ ำเภอโนนไทยไม่ได้ของงบประมำณจำก อบต. 
 8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกำร
ป้องกันกำรทุจริต เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
 9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรทบทวนกำรจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิต
อำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
 10. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ได้ด ำเนินงำนคือโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ โครงกำรปลูก
หญ้ำแฝก โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ ตำมแผนด ำเนินงำนของ อบต.แต่กำรด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ควรมีกำรดูแล รดน้ ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงแท้จริง 
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ส่วนที ่3 
ผลกำรวิเครำะหก์ำรติดตำมและประเมนิผล 

 

1.  ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 สรุปคะแนนประเมินยุทธศำสตร์ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  เป็นดังนี้ 
 
  ล ำดบั ประเด็นพจิำรณำ คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ที่ได ้
รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

1 ข้อมูลสภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง  

20    19 95 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 12 60 
3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 60 54 90 
 3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 10 10 100 
 3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังในเขตจังหวัด  10 10 100 
 3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 80 
 3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 80 
 3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  5 4 80 
 3.8 แผนงำน  5 4 80 
 3.9 ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  5 4 80 

รวมคะแนน  100    85 85 
 
 1) พบว่ำประเด็น.ข้อมูลสภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง...ได้คะแนน
สูงสุด.....19.......คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95  ของคะแนนในประเด็นกำรพิจำรณำ และคิดเป็นร้อยละ  80.75
ของคะแนนในภำพรวมทั้งหมด 
 
 ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
มีแผนยุทธศำสตร์ ท่ีมีข้อมูลสภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังและ      
ยุทธศำสตร์ท่ีมีควำมสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนต่ำง ๆ มีจุดยืนและผลผลิตท่ีถูกต้องสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ล ำดบั ประเด็นพจิำรณำ 

 
คะแนน 

เตม็ 

 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภำพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐำนขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

บ้ำนวัง 
20    19 95  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้ำน/ชุมชน/
ต ำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/
กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำร
ปกครอง กำรเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชำกร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ ำนวนประชำกร และช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข  
อำชญำกรรม   ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริกำรพ้ืนฐำน เช่น กำรคมนำคมขนส่ง 
กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง 
กำรปศุสัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเท่ียว อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/
กลุ่มอำชีพ แรงงำน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้ำน
กำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

2 2 100  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือ
ศำสนำ ประเพณีและงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภำษำถ่ิน 
สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100  

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ 
คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.8 กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน
หรือกำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

 1.9 กำรประชุมประชำคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีกำร และกำร
ด ำเนินกำรประชุมประชำคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด  
ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหำส ำหรับ
กำรพัฒนำท้องถ่ินตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
บ้ำนวัง 

3 2 66.67  

 รวม 20 19 95  
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  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของข้อมูลสภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
  - ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำร
ปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯมีข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน 
  - ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกต้ัง  ฯลฯ 
ประชำกร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร และช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร ฯลฯได้ด ำเนินกำรแบ่งเขต
กำรปกครอง กำรเลือกตั้งและส ำรวจประชำกรจำกทะเบียนรำษฎร และส ำหรับช่วงอำยุน ำข้อมูลจำก จปฐ. 
  - ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข  อำชญำกรรม ยำเสพติด กำร
สังคมสงเครำะห์ ฯลฯด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกโรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
บ้ำนวัง  และข้อมูลจำกกองสวัสดิกำรฯในกำรรวบรวมข้อมูลในกำรสงเครำะห์ 
  - ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
ฯลฯ 
  - กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล จปฐ. 
  - ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคมขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ  
โทรศัพท์ ฯลฯ 
  - ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุสัตว์ กำรบริกำร กำร
ท่องเท่ียว อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพแรงงำน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ ำ) 
  - กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำรด ำเนินกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น 
โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
วังได้ด ำเนินกำรออกประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมระดับต ำบลในกำรรับฟังปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  
2.1 สรุปผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังดังนี้ 
 
ล ำดับ ประเดน็พจิำรณำ คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
1 กำรสรปุสถำนกำรณก์ำรพฒันำ   10 10 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  10 8 
3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  10 9 
4 แผนงำนและยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ   10 9 
5 โครงกำรพฒันำ  ประกอบดว้ย 60 59 
 5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร 5 5 
 5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 5 5 
 5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรต้ัง

งบประมำณได้ถูกต้อง  
5 5 

 5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  5 5 
 5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
5 5 

 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
 5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  5 5 
 5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้

ประเทศชำติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ  
5 5 

 5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร) 

5 4 

 5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  5 5 
 5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
5 5 

 5.12 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 
รวมคะแนน  100 95 

 
  1. พบว่ำประเด็น....5...โครงกำรพัฒนำ  .....ได้คะแนนสูงสุด....59.....ของคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ  98.33  ในประเด็นกำรพิจำรณำและคิดเป็นร้อยละ....62.10...ของของคะแนนในภำพรวมทั้งหมด 
  ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล....กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง มี
กำรสรุปแต่ละโครงกำรโดยกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุและมีกำรด ำเนินกำรลงในระบบคอมพิวเตอร์ลง
ระบบกำรเบิกจ่ำยใน e-Lass   จึงท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำได้อย่ำงถูกต้อง
แม่นย ำ 
  ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำรมีก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำรเป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรต้ังงบประมำณได้ถูกต้อง  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ปี เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โครงกำรมี
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงกำรมีควำม
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สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ     
มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตำมหลักของกำรจัดท ำ
โครงกำร ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  2. พบว่ำกำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  ได้คะแนนต่ ำสุด
ได้คะแนน  8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นกำรพิจำรณำและคิดเป็นร้อยละ 8.42 ของ
คะแนนในภำพรวมทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณน้อยเพรำะมี
ข้อจ ำกัดงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
  3. พบว่ำควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำรท้ังหมด 78 โครงกำร ได้คะแนน  
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในควำมชัดเจนของช่ือโครงกำรซึ่งเป็นโครงกำรท่ีมีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง และด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุ
ตำมวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังท่ีก ำหนดไว้ ช่ือโครงกำรมีควำมชัดเจน   
  4. พบว่ำก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำรจำกจ ำนวนโครงกำรท้ังหมด  48 
โครงกำรได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) 
โครงกำรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล 
วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง 
 
กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 

ล ำดบั ประเด็นพจิำรณำ 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ที่ได ้
รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 กำรควบคุมท่ีมีกำรใช้ตัวเลขต่ำง ๆ เพื่อน ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ 
เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่ำ
เป็นไปตำมท่ีต้ังเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่จ ำนวนท่ีด ำเนินกำรจริงตำมท่ีได้
ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ 
สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีได้ก ำหนดไว้ 

10 8 80 

2.2 วิเครำะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงกำรท่ีด ำเนินกำรใน    
เชิงปริมำณ (Quantitative) 

   

รวม 10 8 80 
 
  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของกำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
  กำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  มีกิจกรรมท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมโครงกำรและงบประมำณท่ีต้ังไว้ ส่วนใหญ่จะเพียงพอ  จะมีบำงโครงกำรท่ีต้องโอน
งบประมำณเพิ่ม เนื่องจำกเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลและหนังสือส่ังกำรและเพื่อให้เป็นไปตำม
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน พร้อมท้ังเพื่อน ำไปเพื่อตั้งเป็นงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี งบประมำณ  พ.ศ.2564 
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กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 
 

ล ำดบั ประเด็นพจิำรณำ 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ที่ได ้
รอ้ยละของ

คะแนน
เตม็ 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
3.1 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำรน ำเอำ
เทคนิคต่ำง ๆ มำใช้เพื่อวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำง ๆ ท่ี
ด ำเนินกำรในพื้นท่ีนั้น ๆ  ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่และ
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีหรือไม่ ประชำชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร 
สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมท่ีได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึง
สำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 

10 9 90 

3.2 วิเครำะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงกำรท่ีด ำเนินกำรใน
เชิงคุณภำพ (Qualitative) 

   

รวม 10 9 90 
 
  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของกำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
  กำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ประชำชนมีควำมพึง
พอใจในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนส ำหรับวัสดุ  อุปกรณ์ในกำร จัดซื้อและ
ก่อสร้ำง มีคุณภำพสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตำมกระบวนกำรท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทย โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนฯ กำรประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำฯ เพื่อรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของประชำชนในพื้นท่ี ก่อนน ำมำจัดท ำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นท่ีท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ
วันท่ี 14 มิถุนำยน พ.ศ.2562 โดยได้ก ำหนดโครงกำรท่ีจะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
2565) ได้ด ำเนินกำรโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณพ.ศ.2564 ในเขตพื้นท่ีโดยได้รับควำมร่วมมือกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำคประชำชนภำครัฐและภำคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงกำรต่ำงๆประสบ
ผลส ำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียงโดยมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
  กำรสรุปผลในภำพรวมท้ังหมดท่ีอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖4)     
ท่ีอยู่ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี/เพิ่มเติม จ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ โอนต้ังจ่ำยใหม่ โอน
งบประมำณเพิ่ม มีรำยละเอียดดังนี้ 
รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ อบต.บ้ำนวัง ที่มีกำรเบิกจ่ำยจริง มีดังนี้ 

ที ่ ยทุธศำสตร ์ ชือ่โครงกำรตำมแผน 
งบประมำณตำม

ข้อบญัญตั ิ
ลงนำมใน
สญัญำ 

เบกิจำ่ย คงเหลอื 

1. 1. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรสำนต่อ
แนวทำงพระรำชด ำริ 

โครงกำรขุดลอกสระบุกระสงั 
หมู่ที่ 1 

368,459  366,000 - 

2. 2 . ยุ ท ธศ ำส ต ร์ ก ำ ร
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

โครงกำรสนับสนุนรำยจ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ 

312,720  312,720 - 

3.  อุ ด ห นุ น โค ร งก ำรอ ำห ำร
กลำงวันส ำหรับนักเรียนขำด
แคลนในโรงเรียนในพ้ืนที ่

1,332,000  1,330,000 2,000 

4.  โครงกำรสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

24,080  23,580 500 

5. 4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

6,000  6,000 - 

6.  โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ 

7,368,000  7,063,500 304,500 

7.  โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิกำร 

1,468,800  1,390,200 78,600 

8.  โครงกำรอำหำรเสริม (นม ) 
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

101,560  8,400 93,160 

9.  โครงกำรอำหำรเสริม (นม ) 
ส ำหรับโรงเรียนในพ้ืนที่ 

638,100  55,944 582,156 

10.  โครงกำรเยำวชนบ้ำนวังรวม
พ ลั ง ต่ อ ต้ ำ น ย ำ เส พ ติ ด
(อบำยมุข) 

32,750  25,956 6,794 

11. 5 . ยุ ท ธศ ำส ต ร์ ก ำ ร
พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุข 

โครงกำรปันย้ิมสร้ำงสุขผู้สูงอำยุ
ตำมวิถีแห่งควำมพอเพียง 

68,270  53,632 14,638 

12.  โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำภำยใต้
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำน
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์
พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพล
อำกำศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้ำ
น้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณลัย
ลักษณ์เธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณลัย
ลักษณ์อัครรำชกุมำรีกรมพระ
ศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี 

36,300  28,260 8,040 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ ชือ่โครงกำรตำมแผน 
งบประมำณตำม

ข้อบญัญตั ิ
ลงนำมใน
สญัญำ 

เบกิจำ่ย คงเหลอื 

13. 6. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก 
สำยดอนต ำแย-ค้ำงพลูกลำง 
หมู่ที่ 1 

207,700  207,700 - 

14.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยกลำงบ้ำน หมู่ที่ 
5 

261,300  247,000 14,300 

15.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยหน้ำวัดป่ำ-บ้ำน
หนองน้ ำใส หมู่ที่ 9 

300,600  286,000 14,600 

16.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยฝั่งห้วย หมู่ที่ 
10 

292,300  262,500 29,800 

17.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำยต่ ำ หมู่
ที่ 2 

201,200  201,000 200 

18.  โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนหินคลุก
ซอยโค้ งนำนำยแจ่ ม  ดิ ษ ฐ์
สั น เที ย ะ -น ำ น ำ งลิ  ทิ พ ย์
สันเทียะ หมู่ที่ 3 

153,700  129,800 23,900 

19.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพลับพลำชัย 
หมู่ที่ 4 

161,300  161,000 300 

20.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยกลำงบ้ำน หมู่
ที่ 5 

163,500  162,000 1,500 

21.  โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนหิน
คลุกสำยประปำ-บึงหนอง
ละมั่ง หมู่ที่ 6 

138,400  116,500 21,900 

22.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยแรมโบ้ หมู่ที่ 
7 

248,100  248,000 100 

23.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยวัดป่ำ-บ้ำน
หนองน้ ำใส หมู่ที่ 9 

130,500  130,500 - 

24.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำงเป้ำ 
หมู่ที่ 10 

66,800  66,800 - 

25.  โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนหิน
คลุกสำยฝัง่บึงสง่ำข้ำง อบต.
บ้ำนวัง หมู่ที่ 11 

143,100  120,500 22,600 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ ชือ่โครงกำรตำมแผน 
งบประมำณตำม

ข้อบญัญตั ิ
ลงนำมใน
สญัญำ 

เบกิจำ่ย คงเหลอื 

26.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยหนองกลำงดอน
เชื่อมถนนสำยหลัก 

3,085,100  1,990,000 1,095,100 

27.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำนถนนวำรี-
บ้ำนดอนต ำแย 

5,175,096  5,130,000 45,096 

28.  อุดหนุนกิจกำรประปำ 300,000  300,000 - 
29. 8. ยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

โครงกำรฝึกอบรมและดูงำน
เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสมำชิก 
สภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำง ประจ ำและพนักงำน
จ้ำง อบต.บ้ำนวัง 

250,000  204,010 45,990 

30.  เครื่องปั่นไฟฟ้ำ 53,700  49,500 4,200 
31.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

4,300  4,300 - 

32.  เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 

22,000  22,000 - 

33.  ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 5,500  5,500 - 
34.  ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก 5,500  4,700 - 
35.  เทปวัดระยะสแตนเลส 6,000  6,000 - 
36.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer) 
16,590  16,590 - 

37.  ปั๊มจ่ำยสำรเคม ี 19,400  19,399.10 0.90 
38.  โครงกำรประชุมเชงิปฏิบัติกำร

เพ่ือกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินและแผนอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

22,170  3,870 18,300 

39. 9. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงกำรต้ังจุดบริกำร
ประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม ่

9,650  8,643 1,007 

40.  โครงกำรต้ังจุดบริกำร
ประชำชนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ 

9,650  5,727 3,923 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ ชือ่โครงกำรตำมแผน 
งบประมำณตำม
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ลงนำมใน
สญัญำ 

เบกิจำ่ย คงเหลอื 

41.  โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของ อบต.
บ้ำนวัง 

100,000  17,411 82,589 

42. 10. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ ำปี 2564 

72,300  2,160 70,140 

43.  โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

10,000  360 9,640 

44.  โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยก
ขยะ 

74,600  43,960 30,640 
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ส่วนที ่4  
สรปุผล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

 
๔.๑  สรปุผลกำรพฒันำทอ้งถิน่ในภำพรวม 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มำตรำ 253 ก ำหนดให้ อปท.สภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ท้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีกฎหมำยบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559        
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่นและ
คณะกรรมกำร พัฒนำท้องถิ่น พร้อมท้ังประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบในท่ี เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี     
  ดังนั้นเพื่อกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัด 
ท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  จึงขอประกำศผลกำรด ำเนินงำน
กำรจัดท ำงบประมำณ กำรใช้จ่ำย และผลกำรด ำเนินงำนรวมท้ังกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มำ เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและ
ก ำกับกำรบริหำรจัดกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังดังนี้  
  วสิัยทัศน ์Vision 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถำนกำรณ์ใน
อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมำยควำมคำดหวังท่ีต้องกำรให้เกิดขึ้นในอนำคตข้ำงหน้ำ ซึ่งจะสำมำรถสะท้อนถึง
สภำพกำรณ์ของท้องถิ่นในอนำคตอย่ำงรอบด้ำน  ภำยใต้กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ จึงได้
ก ำหนดวิสัยทัศน์  คำดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนำคต  ดังนี้ 
  “โครงสร้ำงพื้นฐำนดี มีคุณภำพชีวิตท่ีดี ไม่มีส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเล้ียง
ด้วยกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน” 
  ยุทธศำสตร ์
  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่วมกับประชำคมท้องถิ่น  ส่วนรำชกำร  
รัฐวิสำหกิจ  รวมท้ังองค์กรต่ำงๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำร ส่วนต ำบล  10 
ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
  3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
  4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
  5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 
  6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว  ศำสนำ - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ 
  8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
  9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
      



56 
 
  เปำ้หมำย 
        1.กำรพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมเข้มแข็ง โดยได้รับบริกำรสำธำรณะโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีจ ำเป็น 
  2.พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในต ำบล โดยยกระดับกำรศึกษำ ควำมมีคุณภำพทำง
สำธำรณสุขสังคมและวัฒนธรรมให้ดีขึ้น  
        3.กำรก ำจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภำวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่ำงยั่งยืน 
     4.ส่งเสริมศักยภำพของหมู่บ้ำนให้สำมำรถพึ่งตนเองได้   
        5.กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีมีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  
 
  ตวัชีว้ดั 
  1. จ ำนวนโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในด้ำนต่ำงๆท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีขึ้น
ในแต่ละปี 
  2. จ ำนวนประชำชนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีควำมรู้และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำกำร  ท่องเท่ียว ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬำเพื่อขึ้น  
  3. จ ำนวนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และประชำชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริกำรอย่ำงท่ัวถึงทุกคน 
  4. จ ำนวนกลุ่มส่งเสริมอำชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นมีรำยได้เพิ่มขึ้น และ
พึ่งตนเองได้มำกขึ้น 
  5. จ ำนวนครัวเรือนในต ำบลบ้ำนวัง สำมำรถบริหำรจัดกำรขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 
  6. ประชำชนผู้ประสบสำธำรณภัยมีควำมพึงพอใจในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน  
  7. ปัญหำยำเสพติดในพื้นท่ีลดลง  
  8. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง มีผลกำรปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
   
  เปำ้ประสงค ์
  1. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำ สำธำรณสุข  ตลอดจนกำรอนุรักษ์และพัฒนำ 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  2. กำรรักษำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีโดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  กำรวำง
แผนพัฒนำตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 
  3. ส่งเสริมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ พัฒนำศักยภำพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
  4. กำรสร้ำงระบบคมนำคม ระบบสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรท่ีมีประสิทธิภำพ  
  5. พัฒนำในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมเพื่อกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 
  6. มุ่งส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตำมกระบวนกำรท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทย โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน  เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนฯ กำรประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำฯ เพื่อรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของประชำชนในพื้นท่ี ก่อนน ำมำจัดท ำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นท่ีท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 
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 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันท่ี 
14 เดือน  มิถุนำยน พ.ศ.2562  โดยได้ก ำหนดโครงกำรท่ีจะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  
 

ที ่ ยทุธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
1. ยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำด้ำนกำร
สำนต่อแนวทำง
พระรำชด ำริ 

    3 1,330,100   2 1,329,800 

2. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ 

5 1,329,800 7 3,019,980 8 2,796,050 9 3,155,300 9 3,216,900 

3. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน 
กำรเกษตร 

1 100,000 1 100,000 3 180,000 4 205,000 4 205,000 

4. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำสังคม 

7 7,972,000 7 8,039,100 11 9,298,000 12 9,920,000 12 10,863,800 

5. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ ด้ำนกำร
พัฒนำสำธำรสุข 

16 525,000 17 525,000 19 685,000 19 685,000 19 685,000 

6. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำโครง 
สร้ำงพื้นฐำน 

20 4,045,500 33 7,826,550 27 11,673,500 15 4,490,821 5 2,848,900 

7. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำกำรท่อง 
เที่ยว ศำสนำ-
วัฒนธรรม ประ 
เพณีและกีฬำ 

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

8. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

6 360,000 7 490,000 12 833,300 9 610,000 9 610,00 

9. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
รักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สิน 

2 610,000 2 610,000 6 1,330,000 11 4,380,000 6 1,180,000 

10
. 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำ- 
กรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 354,000 3 160,000 6 686,083 7 897,300 5 368,300 

 รวม 65 17,356,300 88 21,313,830 106 29,895,233 97 25,596,121 74 22,857,700 
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กำรจัดท ำงบประมำณ 
  ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ เมื่อวันท่ี 24
กันยำยน พ.ศ.2563  โดยมีโครงกำรท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณ จ ำนวน  51  โครงกำร งบประมำณ 
15,341,280  บำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 
 

  ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
  ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ เมื่อวันท่ี  ๒4
กันยำยน พ.ศ.๒๕๖3 และมีกำรโอนงบประมำณ  จ่ำยขำดเงินสะสม  และงบประมำณจำกหน่วยรำชกำรอื่น 
จ ำนวน  78  โครงกำร งบประมำณ  34,904,170 บำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ

ตำมขอ้บญัญตั ิ
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 1 368,459 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 4 1,731,500 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร - - 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม 7 9,639,290 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรสุข 13 324,570 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 31 21,793,141 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณีกีฬำ 1 10,000 

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 15 761,010 

9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 119,300 

10. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 3 156,900 

รวม 78 34,904,170 
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กำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรตำม
ข้อบัญญั ติงบประมำณ โดยได้มีกำรก่อหนี้ ผูกพัน/ ลงนำมในสัญญำ รวม  6   โครงกำร   จ ำนวนเงิน  
1,335,827.72  บำท  กันเงิน  จ ำนวน  10  โครงกำร เป็นเงิน  4,960,500  บำท มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ จ ำนวน  44  โครงกำร จ ำนวนเงิน  20,837,622.10 บำท สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์   
ได้ดังนี้ 
 

ยทุธศำสตร ์ โครงกำร 
กำรกอ่หนีผ้กูพนั/ลง

นำมในสญัญำ 
โครงกำร 

กำรเบกิจำ่ย
งบประมำณ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำนต่อแนวทำง
พระรำชด ำริ 

- - 1 366,000 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ - - 2 1,642,720 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร - - - - 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม 2 343,827.72 7 8,573,580 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรสุข - - 2 81,892 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 3 974,000 16 9,759,300 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว 
ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณีกีฬำ 

- - - - 

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ี
ดี 

1 18,000 10 335,869.10 

9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- - 3 31,781 

10. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 

- - 3 46,480 

รวม 6 1,335,827.72 44 20,837,622.10 

 
3.  ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ควำมส ำเร็จในโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นว่ำส ำเร็จอย่ำงไร  แสดงให้ เห็นผลท้ังรูปธรรม 
นำมธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบำยท่ีด ำเนินกำรได้จริงและไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้มีองค์ประกอบ 
ควำมสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง จัดท ำโครงกำรท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
กำรพัฒนำรำยได้ กำรสร้ำงรำยได้ กำรใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทำน (Supply) Over Supply มำเป็น
ประเด็นวิเครำะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส ำคัญในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นใน
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวมได้อย่ำงลงตัวในยุคปัจจุบัน 
  เป็นถึง Global กำรเป็น Global ในกำรพัฒนำท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกำภิบำลเป็นสำกล 
Globalplanning กำรวำงแผนระดับสำกล Globalization โลกำภิวัตน์ Localization ท่ีเกิดผลจริงในท้องถิ่น
น ำไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทำงท่ีจะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิด
กำรพัฒนำหรือกำรโน้มเอียงท่ีจะท ำ ปฏิบัติจนเป็นท่ีนิยม 
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2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
  เพื่อให้ตำมติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4  (ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕63 – กันยำยน 2564) เป็นไปด้วยควำมถูกต้องและ
บรรลุเป้ำหมำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยและข้อส่ังกำรของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นดังกล่ำว  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  จึงได้ด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบ e-plan  และได้น ำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่ำวมำใช้ในกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีกำรปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภำพและประสิทธิ์ผล
ต่อไปในครั้งหน้ำ ดังนี้ 
  1. กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ควรมีเสนอกำรก ำหนด เครื่องมือ  
อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลท่ีหลำกหลำยและมีแนวทำงเลือกท่ีหลำกหลำย 
  2. กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น     คณะกรรมกำรฯ ควรมีกำรน ำผลกำรวัด
คุณภำพของแผนมำใช้เป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
  3. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นควรเห็นควำมส ำคัญ   ในกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น  
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับทรำบปัญหำ  ควำมต้องกำร  ประเด็นกำรพัฒนำ  และประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร  และแนวทำงปฏิบัติท่ีเหมำะสมกับสภำพพื้ นท่ี เพื่อน ำมำ
ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
  4. ผู้บริหำรควรเร่งรัดให้มีกำรด ำเนินโครงกำรในช่วงต้นปีงบประมำณมำกกว่ำกำรท ำ
โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีใช้งบประมำณมำกกว่ำโครงกำรกิจกรรม  เพรำะอำจจะท ำให้ส้ินปีงบประมำณ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำได้  และอำจ
ท ำให้ประชำชนไม่พึงพอใจในกำรด ำเนินงำน  เพรำะไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้ตำม
ควำมต้องกำรสูงสุดของประชำชน   
  5. ควรมีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ กำรศึกษำ สำธำรณสุข ตลอดจนถึงในกำรอนุรักษ์
และพัฒนำ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม และภูมิปัญญำท้องถิ่น  กำรรักษำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี โดยให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ กำรวำงแผนพัฒนำ ตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสส่งเสริมกำรพัฒนำ
กลุ่มอำชีพ พัฒนำศักยภำพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้ำงระบบคมนำคม ระบบสำธำ รณูปโภค และ
สำธำรณูปกำรท่ีมีประสิทธิภำพ พัฒนำในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน และมุ่งส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
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สว่นที ่3   
ผลการวเิคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 

 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
แบบประเมนิผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตรเ์พื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 

ล าดบั ประเด็นพจิารณา 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ที่ได ้
รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง  20 19 19 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 12 12 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 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 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 4 4 

รวมคะแนน  100 85 85 
 
  1) พบว่าประเด็น....ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง....ได้
คะแนน.....19.......คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....19.....ของคะแนนรวม และประเด็น....ยุทธศาสตร์....ได้คะแนน  
54  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  54  ของคะแนนรวม ในประเด็น....การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ....ได้
คะแนน  12  คิดเป็นร้อยละ.......12.......ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวังมีแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง
และยุทธศาสตร์ท่ีมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนต่าง ๆ มีจุดยืนและผลผลิตท่ีถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) พบว่าประเด็น.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ได้คะแนน   12  คะแนนคิดเป็นร้อยละ
.......12.....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด...ได้คะแนนต่ าสุด.. 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล...แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวังมีการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ยังไม่ครบถ้วน
เนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้  และศักยภาพในการบริหารงานยังไม่มีมากนักเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้วยงบประมาณ 
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1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ประเด็นการ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ที่ได ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณ ะภู มิประ เทศ ลั กษณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๑9 
(3) 

95 
15 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง 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) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯล ฯ  แล ะ เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง ท้ อ ง ถ่ิน  (ด้ าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒) (๒) 10 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมืองและของท่ี
ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) (๒) 10 

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

(๒) (2) 10 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 10 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปั ญห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๓) (๒) 10 

 รวม 20 19 95 
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 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 - ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯมีข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน 
 - ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯได้ด าเนินการแบ่งเขตการปกครอง การ
เลือกตัง้และส 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. 
 - ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 - การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ  องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง ได้ด าเนินการออกประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับต าบลในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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1.2 การวเิคราะห์สภาวการณแ์ละศกัยภาพ 
ประเด็นการ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ที่ได ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์ และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  นโยบายของผู้ บริหาร รวมถึงความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

๑2 
(3) 

60 
15 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(3) (๐) 0 

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

(3) (2) 10 

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

(3) (3) 15 

(๕ ) การวิ เคราะห์ สิ่ งแวดล้ อม  พื้ น ท่ี สี เขี ยว
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

(3) (๑) 5 

(๖ ) ผลการวิ เคราะห์ ศักยภาพ เพื่ อประ เมิ น
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) (3) 15 

 รวม 20 12 60 
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังด าเนินการวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้นการ
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วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 
1.3 ยุทธศาสตร ์

ประเด็นการ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ที่ได ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓ .๑  ยุท ธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖0 
(๑๐) 

๕4 
(๑๐) 

90 
16.6 

๓ .๒  ยุท ธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 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 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับ โครงการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(๕) (๔) 6.7 

๓.๕ กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้อง
ท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน 

(๕) (๔) 6.7 

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่ง
หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดชัดเจน 
 

(๕) (๔) 6.7 
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ประเด็นการ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ที่ได ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(positioning) 

ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริงท่ีจะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) (๔) 6.7 

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่อ งใดเรื่อ งห น่ึ งหรือ
แผนงาน ท่ี เกิดจากเป้ าประสงค์  ตัว ช้ีวัด  ค่ า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕) (๔) 6.7 

๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ิน
ท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับ ท่ี  ๑๒ Thailand ๔ .๐  แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๕) (๔) 6.7 

 รวม 60 54 90 
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในเขต
จังหวัดสอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจนจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)ความมุ่งมั่น
อันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์แผนงานหรือ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องห นึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวังท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
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โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าวความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเช่ือมโยงองค์รวมท่ี
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวังผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
2.ผลการพิ จารณาการติดตามและประ เมิน ผลโครงการเพื่ อค วามสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565 ) 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ ประเดน็พจิารณา 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
รอ้ยละของ
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 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 5 

 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
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 าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5 5 5 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 5 
รวมคะแนน  100 84 84 
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  1) พบว่าประเด็น.......1........ได้คะแนน....8.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....8....ของของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  ท่ีเป็นเช่นนั้น/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 
  ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล...การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ ได้
คะแนนน้อยเนื่องจากยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   และสภาพพื้นท่ียังท่ีต้องพัฒนาอีกจ านวนมาก 
  3) พบว่าประเด็น.......3........ได้คะแนน.....7.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ....7 ...ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล...การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ ได้
คะแนนน้อยเนื่องจากยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   และสภาพพื้นท่ียังท่ีต้องพัฒนาอีกจ านวนมาก 
  4) พบว่าประเด็น.......4........ได้คะแนน.....8.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ....8 ...ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล...แผนงานและยุทธศาสตร์ ได้คะแนนน้อยเนื่องจากยังมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ   และสภาพพื้นท่ียังท่ีต้องพัฒนาอีกจ านวนมาก 
  5) พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) และ แก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน.....135....
โครงการ ได้คะแนน......5.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....100....ของคะแนนในความชัดเจนของช่ือโครงการซึ่งเป็น
โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
  6) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจ านวนโครงการท้ังหมด.....5  คะแนน ได้
คะแนน.....5......คะแนน คิดเป็นร้อยละ....100....ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  7) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการท่ีปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอน
งบประมาณเพิ่ม การโอนต้ังจ่ายใหม่  จ านวน......78.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....57.75...ของโครงการ
ท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) และ แก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  8) พบว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
โครงการท่ีด าเนินการแล้วมีจ านวนน้อย  อาจจะเป็นเพราะว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลยังจัดสรรมาไม่ครบถ้วน  
และระยะเวลาตามแผนยังไม่หมดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  และยังมีบางโครงการท่ีด าเนินการแล้วแต่อยู่
ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย จึงท าให้การเบิกจ่ายโครงการยังไม่ครบถ้วนแต่ยังคงเป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังก าหนดไว้ 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ รอ้ยละของ

คะแนนเตม็ 
๑.การสรปุสถานการณ์
การพฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องปร ากอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม , ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

๑๐ ๘ 80 

 รวม 10 8 80 
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังกับสถานการณ์การพัฒนาเป็นการการวิเคราะห์กรอบการ
จัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จากสภาวะด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีการคมนาคมในพื้นท่ีเป็นไป
ด้วยความอยากล าบาก   ถนนภายในต าบลบ้านวัง เกิดการช ารุดเสียหาย  และจากฝนตกชุก ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น 
 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ประเด็น

การ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ที่ได ้

รอ้ยละ
ชอง

คะแนน
เตม็ 

๒.การ
ประเมนิผล
การน า
แผนพฒันา
ทอ้งถิ่นไป
ปฏบิัตใิน
เชงิปรมิาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ี
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒) การวิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ ๗ 70 

 รวม 10 7 70 
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
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  การด าเนินโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  มีกิจกรรมท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการและงบประมาณท่ีต้ังไว้ส่วนใหญ่จะเพียงพอ   จะมีบางโครงการท่ีต้องโอนงบประมาณ
เพิ่ม เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและหนังสือส่ังการและเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน พร้อมท้ังเพื่อน าไปเพื่อตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2564 
 
2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

๓.การประเมนิผลการน า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นไป
ปฏบิัตใินเชงิคณุภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการ
ในพื้นท่ีน้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๗ 70 

 รวม 10 7 70 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  การด าเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส าหรับวัสดุ  อุปกรณ์ในการ จัดซื้อและก่อสร้าง  
มีคุณภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ รอ้ยละของ
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คะแนนเตม็ 
๔.แผนงานและ
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand Analysis/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ  

๑๐ ๘ 80 

 รวม 10 8 80 
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ด าเนินงานท่ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหาร ส่วนต าบลบ้ านวัง ในมิ ติ ต่ าง ๆ  จนน าไป สู่การจัดท าโครงการพัฒ นาท้องถิ่น โดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน  เช่นการบริณาการในการจัดท าถนนเช่ือมระหว่างต าบล
เช่นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนระหว่างต าบลบ้านวัง- ต าบลด่านใน   ต าบลบ้านวัง – เทศบาลบัลลังก์  ,  
ต าบลบ้านวัง –ต าบลค้างพลู  และได้ท าปฏิบัติงานบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ กองสวัสดิการฯขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง  กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   พัฒนาสังคมจังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานไร้ท่ีพึ่งจังหวัดนครราชสีมา  บ้านพักเด็กจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อรวมกันแก้ไขปัญหาความยากจน   และ
ด าเนินการตามหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น   (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) ด าเนินการเกี่ยวกับแหล่งน้ าและด้านปศุสัตว์มาไว้ใน
แผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังเช่นโครงการขุดลอกคลองส่งน้ า    ประตูระบายน้ า   ส่งเสริมกลุ่ม
เล้ียงสัตว์   ปลูกข้าว  ปลูกข้าวโพดฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 โครงการพัฒนา 
ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ รอ้ยละของ
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คะแนนเตม็ 
๕.โครงการพฒันา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๔ 
(๕) 

90 
8.3 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 8.3 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ี
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 8.3 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  
(๑) ความมั่นคง  
(๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกับ
ทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 8.3 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดย  
(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 

(๕) (๕) 8.3 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้
รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 
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 สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา  
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(๓) การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม  
(๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง  
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

   

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 
Economy หรือเศรษฐกิจทีขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น  
(๑) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(๓) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม  

(๕) (๔) 6.8 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดข้ึน เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด   ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดข้ึนท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 8.3 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้
รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 
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๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) (๔) 6.8 

๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

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

(๕) (๓) 5 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องใหส้อด 
คล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิน่มีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบไดใ้นเชิงประจักษ์  

(๕) (๓) 5 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (๕) 8.3 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงใน
การด าเนินงานตามโครงการ  
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(๓) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 8.3 

 รวม 60 54 90 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
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  ความชัดเจนของช่ือโครงการเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวังท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต… 
  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง… 
  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้องสภาพท่ี
อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรองโครงการ
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ  
  (1) ความมั่นคง  
  (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
  (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย  
  (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (2) ยดึคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
  (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
  (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
  (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  (3) การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม  
  (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
  (5) การสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  
  (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
  (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
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  (3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯโครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  
  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบันโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงและเศรษฐกิ จพอเพี ยงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ งน้ า) 
(LSEP)งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง
ค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่  
  (1) ความประหยัด (Economy)  
  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
  (4) ความยุติธรรม (Equity)  
  (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการ
พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ี
ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆมีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับมี
การก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ  (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)ผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
  (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ  
  (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
  (3) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอยา่งชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้  
  (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง  
  (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
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. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

    3 1,330,100   2 1,329,800 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 5 2,595,125 7 3,019,980 8 2,796,050 9 3,155,300 9 3,216,900 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 1 100,000 1 100,000 3 180,000 4 205,000 4 205,000 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 7 7,972,000 7 8,039,100 11 9,298,000 12 9,920,000 12 10,863,800 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 16 525,000 17 545,000 19 685,000 19 685,000 19 685,000 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

20 4,045,500 33 7,826,550 27 11,673,500 15 4,490,521 5 2,848,900 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากาท่องเท่ียว 
ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

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

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

6 360,000 7 490,000 12 833,300 9 610,000 9 610,000 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

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

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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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ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพฒันา

ทอ้งถิ่น (พ.ศ.
2561-

2565) และ
แก้ไข เพิม่เตมิ 
เปลีย่นแปลง 

บรรจใุนข้อบญัญตัิ
งบประมาณ

รายจา่ยประจ าป ี
พ.ศ.2564/
เพิม่เตมิ/โอน

งบประมาณและ
จา่ยขาดเงนิสะสม 

(น าไปปฏิบตั)ิ 

คิดเป็นรอ้ยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 2 1 0.74 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 9 4 2.96 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 4 - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 13 7 5.18 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 19 13 9.62 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 38 31 22.96 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  
ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 

11 1 0.74 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

19 15 11.11 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

12 3 2.22 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8 3 2.22 

รวม 135 78 57.75 
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 แผนงาน/โครงการท่ีน ามาปฏิบัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โอน
งบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม ได้รับแจ้งแผนงาน  โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จ านวน 78 โครงการ 
โดยมี รายละเอียด ดังนี้ 
 - แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ผด 02  จ านวน 51 โครงการ 
  ผด 02/1 จ านวน 4   โครงการ 
 - แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ผด 02  จ านวน 1    โครงการ 
  ผด 02/1 จ านวน 1    โครงการ 
 - แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ผด 02  จ านวน 10  โครงการ 
  ผด 02/1 จ านวน 2    โครงการ 
 - แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ผด 02  จ านวน 1    โครงการ 
 - แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ผด 02/1 จ านวน 1    โครงการ 
 - แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ผด 02  จ านวน 6    โครงการ 
  ผด 02/1 จ านวน 1    โครงการ 
 ค านวณ   = 78/135x100  คิดเป็นร้อยละ  57.75 
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กจิกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1  แผนงำนกำรศึกษำ

๑ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำร   -ค่ำอำหำรกลำงวัน  อัตรำมื้อละ 372,400 ๓๑๒,๗๒๐
บริหำรสถำนศึกษำ 20  บำทต่อคน  จ ำนวน 245  วัน

 (ส ำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.)
  -ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน อัตรำ
คนละ 1,700   บำท/ปี
(  ส ำหรับเด็กปฐมวัย  2-5 ป ี)
 -ค่ำหนังเรียน อัตรำคนละ
200  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี
  -ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ
200  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี
  -ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน อัตรำคนละ
300  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี
    -ค่ำกจิกรรมพฒันำผู้เรียน
อัตรำคนละ 430  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี

๒ โครงกำรจดักำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ จดักจิกรรมใหเ้ด็กศึกษำหำควำมรู้ ๑๗,๑๐๐  -
นอกสถำนที่ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก นอกสถำนศึกษำ

๓ โครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ จดังานวันเด็กแหง่ชาติประจ าปี ๑๐,๐๐๐  -
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
ต าบลบา้นวัง

๔ อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน สนับสนุนงบประมำณส ำหรับค่ำอำหำร 1,332,000 ๑,๓๓๐,๐๐๐
ส ำหรับนักเรียนขำดแคลนใน กลำงวันใหโ้รงเรียนในพื้นที่ จ ำนวน  4  แหง่ 
โรงเรียนในพืน้ที่ ดังนี้   

1. โรงเรียนบ้ำนวัง (สำยอนุกลู)
2. โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงดอน
3. โรงเรียนบุ่งสะอำดวัฒนำ
4. โรงเรียนดอนน้ ำใสวิทยำ
อตัรำมื้อละ 20 บำท/คน/วัน จ ำนวน 200 วัน

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

งบประมำณ
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กจิกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

งบประมำณ

๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง

๑ โครงกำรสงเครำะหเ์บี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐
ผู้ปว่ยเอดส์ จ ำนวน  ๑  คน

๒ โครงกำรสงเครำะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 7,368,000 ๗,๐๖๓,๕๐๐
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

๓ โครงกำรสงเครำะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพกิำร  1,468,800 ๑,๓๙๐,๒๐๐
เบี้ยยังชีพผู้พกิำร

4.2  แนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชน  เพื่อเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพของสังคมต่อไปในอนำคตแผนงำนกำรศึกษำ
๑ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จดัหำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ 101,560   ๘,๔๐๐

ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก นักเรียนเด็กเล็ก จ ำนวน 1  แหง่ กนัเงิน
จ ำนวน ๒6๐ วัน ๆ ละ 
7.37 บำท/คน

๒ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จดัหำอำหำรเสริม (นม)  ส ำหรับ 638,100   ๕๕,๙๔๔
ส ำหรับโรงเรียนในพืน้ที่ นักเรียนเด็กเล็ก - ป.๖ กนัเงิน

จ ำนวน 4 แหง่ จ ำนวน ๒๖0 วัน ๆ ละ
7.37 บำท/คน

๑ โครงกำรเยำวชนบำ้นวังรวมพลัง ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จำ่ย ดังนี้ 32,750 ๒๕,๙๕๖
ต่อต้ำนยำเสพติด (อบำยมุข) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร

ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จำ่ยอืน่ ๆ
ที่เกีย่วข้องกบักำรจดัท ำโครงกำร 

๒ โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ตำม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จำ่ย ดังนี้ ๒๔,๐๘๐ ๒๓,๕๘๐
แนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำสมณำคุณวิทยำกร 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำเอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรม ค่ำวัตถุดิบต่ำง ๆและค่ำใช้
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบักำรจดัท ำโครงกำร 

๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
5.1  แผนงำนสำธำรณสุข

๑ โครงกำรปนัย้ิมสร้ำงสุขผู้สูงอำยุ ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ฯ  โดยมีค่ำใช้จำ่ย ดังนี้ ๖๘,๒๗๐ ๕๓,๖๓๒
ตำมรอยวิธีแหง่ควำมพอเพยีง ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร

ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จำ่ยอืน่ ๆ 
ที่เกีย่วข้องในกำรจดัท ำ โครงกำร  

4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กจิกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

งบประมำณ

๒ โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ ๓๖,๓๐๐ ๒๘,๒๖๐
โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ  -ค่ำวัสดุ (วัคซีน)
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค  -ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงกำรฯ
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขตัติยราชนารี

๓ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐  -
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน

หมู่ที่ 1  บ้ำนดอนต ำแย 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๔ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐  -
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่ 2  บ้ำนบุ 2. ให้ควำมรู้และป้องกนักำรใช้สำรเคมีในเกษตรกร

๕ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐  -
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่ 3  บ้ำนวัง 2. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์

๖ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐  -
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่ 4  บ้ำนหนองกลำงดอน 2. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์

๗ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐  -
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่ 5  บ้ำนหนองน้ ำใส 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๘ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐  -
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่ 6  บ้ำนโคกสะอำด 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร

3. ส่งเสริมให้ควำมรู้กำรป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ
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๙ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐  -
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่ 7  บ้ำนถนนวำรี 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๑๐ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐  -
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์
หมู่ที่ 8  บ้ำนวังใหม่ 2. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน

3. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๑๑ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐  -
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่ 9  บ้ำนดอนมะยม 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

3. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์

๑๒ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐  -
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน   2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่  10  บ้ำนดอนใหม่ 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๑๓ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐  -
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่ 11  บ้ำนวังสง่ำ 2. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

๑ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหนิคลุก  กอ่สร้ำงถนนหนิคลุก ผิวจรำจรกว้ำง ๒๐๗,๗๐๐ ๒๐๗,๗๐๐
สำยดอนต ำแย - ค้ำงพลูกลำง กว้ำง 5.00 เมตร ยำว  238  เมตร  
หมู่ที่ 1 หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตร

หนิคลุกไม่น้อยกว่ำ  178.50 ลบ.ม. 
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอียด
ตำมแบบที่ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น
บริเวณที่นำนำงส ำรวย เจำ้สันเทยีะ
พกิดั X=817394 , Y=1678135
จดุส้ินสุด
บริเวณที่นำนำงส ำรวย เจำ้สันเทยีะ
พกิดั X=817437 , Y=1677908



68
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๒ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต กอ่สร้ำงถนน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง ๒๓๐,๔๐๐  -
สริมเหล็กตอนที่ 2 ต่อจำกบำ้น 5.00 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 
นำยเมิ้ง เชื่อมต ำบลด่ำนใน 0.15 เมตร หรือปริมำตรคอนกรีต
หมู่ที่ 2 ไม่น้อยกว่ำ 60  ลบ.ม. มีพืน้ที่

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  400  ตร.ม.
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร 
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอียด
ตำมแบบที่ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น
บริเวณที่นำนำยบญุช่วย  นพขุนทด
พกิดั X=811671  Y 1674123
จดุส้ินสุด
ที่บริเวณที่นำนำยบญุช่วย  นพขุนทด
X=811593   Y 1674142

๓ โครงกำรซ่อมสร้ำงคลองดำด ซ่อมสร้ำงคลองดำดคอนกรีต ส่งน้ ำเข้ำ ๖๓๒,๖๐๐ กนัเงิน
คอนกรีตส่งน้ ำเข้ำสระวัดโพธ์ิเต้ีย สระวัดโพธ์ิเต้ีย-บงึสง่ำ กว้ำง 3.00 
-บงึสง่ำ หมู่ที่ 3 เมตร ยำว 600 เมตร ลึก 1.50 เมตร 

หนำ 0.05 เมตร กน้กว้ำง 1.00  
เมตร พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ย
โครงกำรชั่วครำวอย่ำงละ 1 ปำ้ย  
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.บำ้นวัง 
ก ำหนด

๔ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน  คสล. กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒๒๗,๖๐๐ กนัเงิน
ซอยบำ้นผู้ใหญ่เสน่ห์ กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 101 เมตร 
หมู่ที่  4 หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตร

คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 60.60 ลบ.ม. 
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอียด
ตำมแบบที่ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น
ที่บำ้นนำยบญุยืน  อมฤก
พกิดั X=812684 , Y=1676298
จดุส้ินสุด
ที่ไร่นำยบญุยืน อมฤก 
พกิดั X=812732 , Y=1676211

๕ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนน คสล.กว้ำง 6.00 เมตร ๒๖๑,๓๐๐ ๒๔๗,๐๐๐
สำยกลำงบำ้น ยำว 76 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หมู่ที่ 5 หรือปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 

68.40 ลบ.ม. หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่ำ  456  ตร.ม. พร้อมปำ้ย
โครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว
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อย่ำงละ 1 ปำ้ย  รำยละเอียดตำมแบบ
ที ่อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น
ที่บำ้นนำยสันติ  ช ำนิพงษ์
พกิดั X=814628 , Y=1679535
จดุส้ินสุด
ที่นำนำยด ำ  รำมโคกกรวด
พกิดั X=814633  , Y=1679608

๖ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต กอ่สร้ำงถนน คสล. กว้ำง 4.00 เมตร ๒๙๒,๓๐๐ กนัเงิน
เสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที่ 6 ยำว 130 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
78 ลบ.ม. มีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ
  520  ตร.ม.พร้อมปำ้ยโครงกำรและ
ปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.บำ้นวัง 
ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น  ที่ไร่นำยฝัน ชำญสูงเนิน
พกิดั X=812641 , Y=1672981
จดุส้ินสุด  ที่นำนำยชำน ท ำดี
พกิดั X=812641 , Y=1673108

๗ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต กอ่สร้ำง ถนน คสล.กว้ำง 4.00 เมตร ๒๖๙,๘๐๐ กนัเงิน
เสริมเหล็กสำยนำบุ่ง หมู่ที่ 7 ยำว 120 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
72 ลบ.ม. พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
 480  ตร.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำรและ
ปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.บำ้นวัง
 ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น  ที่นำนำยพอดี  ใจชอบ
พกิดั X=815027, Y=1678714
จดุส้ินสุด  ที่บำ้นนำยประเสริฐ   เปงิขุนทด
พกิดั X=  815144 , Y= 1678718

๘ โครงกำรซ่อมสร้ำงคลองดำด ซ่อมสร้ำงคลองดำดคอนกรีตส่งน้ ำ  ๑๖๖,๖๐๐ กนัเงิน
คอนกรีตส่งน้ ำสำยเหมืองพระ สำยเหมืองพระ 
หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1  กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 69 เมตร

ลึก 1.50  เมตร หนำ 0.05 เมตร   
กน้กว้ำง 1.00 เมตร
จดุเร่ิมต้น บริเวณที่นำนำงละมุด  โปสันเทยีะ
พกิดั X=813521 , Y=1674738
จดุส้ินสุด บริเวณที่นำนำยชูเดช  ยังสันทยีะ
พกิดั X=813461 , Y=1674771
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ช่วงที่ 2    กว้ำง 3.00 เมตร
 ยำว 74 เมตร ลึก 1.50  เมตร 
หนำ 0.05 เมตร  กน้กว้ำง 1.00 เมตร
จดุเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำยอุดม   ทศักลุ
พกิดั X=812964 , Y=16744803
จดุส้ินสุด บริเวณที่นำนำงมนัสภรณ์  เดียมขุนทด
พกิดั X=813042 , Y=1674781
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด

๙ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอน กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓๐๐,๖๐๐ ๒๘๖,๐๐๐
กรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำวัดปำ่ กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 95 เมตร 
 -บำ้นหนองน้ ำใส หมู่ที่ 9 หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตรคอนกรีต

ไม่น้อยกว่ำ  71.25  ลบ.ม. พืน้ที่
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 475 ตร.ม.
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.บำ้นวัง 
ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น  
บริเวณที่นำนำงวัฒนำ   ดีไร
พกิดั X=814987 , Y=1679801
จดุส้ินสุด  
บริเวณที่บำ้นนำงสมทรง บ ำรุงศิลป์
พกิดั X=814895 , Y=1679824

๑๐ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนน คสล. ๒๙๒,๓๐๐ ๒๖๒,๕๐๐
สำยฝ่ังหว้ย หมู่ที่ 10 กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 130 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  78  ลบ.ม.
 พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  520 
 ตร.ม.พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น 
บริเวณบำ้นนำยช ำนำญ   ฟรีสันเทยีะ
พกิดั X=817418 , Y=1680066
จดุส้ินสุด 
บริเวณที่นำนำยกว่ง   โพธ์ิถำวร
พกิดั X=817427 , Y=1679941
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๑๑ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดิน กอ่สร้ำงถนนดินเสริมหนืคลุก ๒๕๒,๗๐๐ กนัเงิน
เสริมหนิคลุกสำยทศิใต้บงึสง่ำ ลงดินถม กว้ำง 5 เมตร ยำว 250 เมตร
 หมู่ที่ 11 หนำ 0.50 เมตร หรือมีปริมำตร

ดินถมไม่น้อยกว่ำ   625  ลบ.ม.
ลงหนิคลุก กว้ำง 5 เมตร ยำว 250 เมตร 
หนำ 0.10 เมตร  หรือมีปริมำตรหนิคลุก
ไม่น้อยกว่ำ  125  ลบ.ม พร้อมปำ้ย
โครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว
อย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบที่ 
อบต.บำ้นวังก ำหนด
จดุเร่ิมต้น   บริเวณที่ไร่นำยรุ้ง   คงสันเทยีะ
พกิดั X=814661 , Y=16743712
จดุส้ินสุด   บริเวณที่บริเวณที่ไร่ นำยส ำเริง  กลุส ำโรง
พกิดั X=814867 , Y=1673577

๑๒ เงินชดเชยสัญญำแบบปรับ เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำชดเชยค่ำงำนกอ่สร้ำง ๑๒๕,๐๐๐  -
รำคำได้(ค่ำ K) ตำมแบบสัญญำจำ้งแบบปรับ รำคำ (ค่ำ K)

๑๓ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓,๑๑๒,๐๐๐ ๑,๙๙๐,๐๐๐
สำยบำ้นหนองกลำงดอนเชื่อมถนน  กว้ำง 6 เมตร ยำว 888 เมตร
สำยหลัก หมู่ที่ 4 บำ้นหนอง- หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่ำ
กลำงดอน ต ำบลบำ้นวัง  อ ำเภอ 5,328   ตำรำงเมตร ไหล่ทำงเฉล่ียด้ำนละ
โนนไทย  จงัหวัดนครรำชสีมำ 0.30 เมตร พร้อมวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ø0.60 เมตร 3 จดุๆ ละ 8 ทอ่น
รวม 24 ทอ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำ้นวัง  อ ำเภอโนนไทย จงัหวัดนครรำชสีมำ
 1  สำยทำง

๑๔ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕,๑๗๕,๐๐๐ ๕,๑๓๐,๐๐๐
สำยบำ้นถนนวำรี บำ้นดอนต ำแย  กว้ำง 6 เมตร ยำว 1,500 เมตร
บำ้นถนนวำรี  หมู่ที่ 7 ต ำบล หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่ำ
บำ้นวัง  อ ำเภอโนนไทย 9,000 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงเฉล่ียด้ำนละ
จงัหวัดนครรำชสีมำ 0.15 เมตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง

อ ำเภอโนนไทย จงัหวัดนครรำชสีมำ   
1  สำยทำง

๑๕ โครงกำรปรับปรุงภูมิทศัน์และ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕,๓๗๗,๖๐๐  -
พฒันำแหล่งทอ่งเที่ยวบงึสง่ำ กว้ำง 4 เมตร ยำว 1,536 เมตร หนำ 0.15
หมู่ที่ 11 ต ำบลบำ้นวัง เมตร หรือมีปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ
อ ำเภอโนนไทย จงัหวัดนครรำชสีมำ 921.60 ลูกบำศกเ์มตร กอ่สร้ำงลำนเอนก

ประสงค์แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่ำ 3,505 ตำรำงเมตร หนำ 0.10
เมตร พร้อมติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงรอบบึงสง่ำ
และเคร่ืองออกก ำลังกำยองค์กำรบริหำรส่วน
ต.บ้ำนวัง อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ
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๑๖ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน อบจ-นม กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิว ๙,๔๐๙,๐๐๐  -
08304 บำ้นด่ำนนอก-บำ้นวัง จรำจรกว้ำง 6 เมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 
อ ำเภอโนนไทย จงัหวัดนครรำชสีมำ 1.00 เมตร ยำว 1,300 เมตร หนำ 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ
10,400  ตร.ม.

6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
๑ ปรับปรุงต่อเติมหอกระจำยข่ำว ปรับปรุงต่อเติมหอกระจำยข่ำวตำม  ๒๙,๙๐๐  -

ประจ ำหมู่บำ้นหมู่ที่ 2 แบบที่ อบต.บำ้นวังก ำหนด
 -  สำยดรอปวำย ขนำด 2x0.90 มม. 
แกนทองแดง ยำว  600  เมตร 
 - ล ำโพงฮอน ขนำด  120 w   
จ ำนวน  5  ตัว 
จดุเร่ิมต้น  บริเวณที่บำ้นนำยสุชำติ  อ่องสันเทยีะ
พกิดั x=811671, Y=1673678

๒ อุดหนุนบริหำรกจิกำรประปำ จำ่ยเงินอุดหนุนกจิกำรประปำ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
ที่รับผิดชอบของ อบตบำ้นวัง

๗.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  ศำสนำ - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬำ
7.1  แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

๑ โครงกำรจดังำนประเพณี อุดหนุนงบประมำณตำมโครงกำร ๑๐,๐๐๐  -
บวงสรวงอนุสำวรีย์ทำ้วสุรนำรี
อ ำเภอโนนไทย

๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

๑ โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จำ่ย 15,150  -
และกำรปอ้งกนักำรทจุริต ดังนี้ ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม    ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร  ค่ำวัสดุและอปุกรณ์   ค่ำจำ้งจดัหำคู่มือ
ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร และค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆ ที่จ ำเป็น
ในกำรจดัท ำโครงกำร  

๒ โครงกำรจ้ำงส ำรวจควำมพึง ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำส ำรวจ ๒๐,๐๐๐ กนัเงิน
พอใจของผู้รับบริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชน

ที่เขำ้รับบริกำร

8.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
๑ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบติักำร ด ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น ๒๒,๑๗๐ ๓,๘๗๐

เพือ่กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น เพือ่จดัประชุมประชำคมทอ้งถิ่น ประชุม
และแผนอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง คณะกรรมกำร อนุกรรมกำร คณะท ำงำน

ต่ำง ๆ ที่เกีย่วข้องกบักำรจดัท ำแผน
พฒันำทอ้งถิ่น ตำมโครงกำรฯ
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๙.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1  แนวทำงกำรส่งเสริม  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนรำชกำร  หน่วยงำน  มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

๑ โครงกำรต้ังจดุบริกำรประชำชน ต้ังจดุบริกำรประชำชนในช่วง ๙,๖๕๐ ๘,๖๔๓
ในช่วงเทศกำลปใีหม่ เทศกำลปใีหม่

๒ โครงกำรต้ังจดุบริกำรประชำชน ต้ังจดุบริกำรประชำชนในช่วง ๙,๖๕๐ ๕,๗๒๗
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เทศกำลสงกรำนต์

๑๐.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงำนกำรเกษตร

๑ โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก ด ำเนินกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมโครงกำรฯ ๑๐,๐๐๐ ๓๖๐
เฉลิมพระเกยีรติ

๒ โครงกำรปลูกปำ่เฉลิมพระเกยีรติ ด ำเนินโครงกำรปลูกปำ่เฉลิมพระเกยีรติ  ๗๒,๓๐๐ ๒,๑๖๐
ประจ ำป ี2564 ประจ ำปี 2564 

โดยมีค่ำใช้จำ่ยประกอบด้วย  
ค่ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์โครงกำร  ค่ำวัสดุและ
อุปกรณ์กำรเกษตร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ 
จ ำเปน็ในกำรจดัท ำโครงกำร  

๑ โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 74,600 ๔๓,๙๖๐
จดัอบรมใหค้วำมรู้และอื่น ๆ

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

๑ เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง จดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐
ถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) หมึกพมิพ ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน  1  เคร่ือง

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้
 - เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพจ์ำกโรงงำนผู้ผลิต
 - มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่น้อยกว่ำ
1,200X1,200 dpi
 - มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ
20 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที
(ipm) มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงสีไม่น้อยกว่ำ
20 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 4.5 ภำพต่อนำที
(ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น
 - สำมำรถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ 
Custom

10.2 แผนงำนสำธำรณสุข
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กจิกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

งบประมำณ

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์

๑ ตู้เหล็กเกบ็แฟ้ม  ด ำเนินกำรจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็แฟม้ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐
 40 ช่อง ขนำด 920x310x 
1,820 มม. 

๒ ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก ด ำเนินกำรจดัซ้ือตู้เหล็กบำนเล่ือน ๕,๕๐๐ ๔,๗๐๐
กระจก ขนำด 4  ฟตุ  
จ ำนวน 1  หลัง

ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ
แผนงำนเคหะและชุมชน

๑ เทปวัดระยะสเเตนเลส จดัซ้ือเทปวัดระยะสเเตนเลส กว้ำง 13 มม. ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐
ยำว 100 เมตร  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เนื้อเทปเปน็ชนิดสเตนเลสอย่ำงดีปลอดสนิม 
2.มีควำมยำว 100 เมตร และควำมกว้ำง 13 มม.
และหนำ0.2 มม.
3.ใช้มำตรำเมตริกในกำรวัด 
4.ขีดแบง่ละเอียด 1 มม. มีเลขก ำกบัทกุๆ 1 ซม. 

ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอียดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กจิกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

๑ โครงกำรฝึกอบรมและดูงำน ด ำเนินกำรฝึกอบรมและดูงำนเพือ่พฒันำประสิทธิ 250,000 ๒๐๔,๐๑๐
เพือ่พฒันำประสิทธิภำพกำรปฏิบติั ภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสมำชิก สภำ อบต.
งำนของผู้บริหำรสมำชิก พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจำ้ง  ประจ ำ และพนักงำนจำ้ง 
สภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล อบต.บ้ำนวัง
ลูกจำ้ง ประจ ำ และพนักงำน
จำ้งอบต. บำ้นวัง

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

๑ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน 22,000 ๒๒,๐๐๐
ประมวลผลแบบที่ 1 ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภำพไม่
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

งบประมำณ

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กิจกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

1.  ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ
1.1  แผนงำนกำรเกษตร

๑ โครงกำรขุดลอกสระบกุกระสัง ขุดลอกพื้นที่ปำกบน 4,695 ตร.ม. พื้นที่ปำกล่ำง 2,347 368,459 ๓๖๖,๐๐๐
หมู่ที่ 10 บำ้นดอนใหม่ ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร หรือ ปริมำตรดินขุดไม่น้อย

กว่ำ 8,802 ลบ.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร
ชั่วครำวอย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบ 
อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุที่ต้ังโครงกำร 
พิกัด X=816965 , Y=1680178 

6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

๑ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 100 เมตร หนำ 0.15 เมตร ๒๐๑,๒๐๐ ๒๐๑,๐๐๐
เสริมเหล็ก ซอยบำ้นนำยต่ ำ หรือมีปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 60 ลบ.ม. 
หมู่ที่ 2 บำ้นบ ุ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 400 ตร.ม. พร้อมปำ้ย

โครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำง 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น บริเวณที่บำ้นนำยบญุช่วย  เตียงพลกรัง
พิกัด X=811683 , Y=1673594 
จดุส้ินสุด บริเวณที่บำ้นนำยทิม  อิงสันเทียะ 
พิกัด X=811653 , Y=1673691

๒ โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนหนิคลุก ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 300 เมตร หนำ 0.15 เมตร ๑๕๓,๗๐๐ ๑๒๙,๘๐๐
ซอยโค้งนำนำยแจม่ ดิษฐ์สันเทียะ หรือ ปริมำตรหนิคลุกไม่น้อยกว่ำ 225 ลบ.ม. 
 – นำนำงลิ ทิพย์สันเทียะ พร้อมปรับเกล่ียตกแต่งบดทับแน่น  พร้อมปำ้ยโครงกำร
หมู่ที่ 3 บำ้นวัง และปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำง 1 ปำ้ย รำยละเอียด

ตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น  ที่นำนำยแจม่ ดิษฐ์สันเทียะ  
พิกัด X=815640 , Y=1674607  
จดุส้ินสุด  ที่นำนำงลิ ทิพย์สันเทียะ  
พิกัด X=815421 , Y=1673990  

๓ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 78 เมตร หนำ 0.15 เมตร ๑๖๑,๓๐๐ ๑๖๑,๐๐๐
เสริมเหล็ก ซอยพลับพลำชัย หรือพืน้ที ่คสล. ไม่น้อยกว่ำ 312 ตร.ม. 
หมู่ที่ 4 บำ้นหนองกลำงดอน วำงทอ่ คสล. ขนำด 0.40 เมตร จ ำนวน 6 ทอ่น 

พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำง 
1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  ทีบ่ำ้นนำยบญุเทยีม ไพสันเทยีะ  
พกิัด X=811674 , Y=1676355 
จุดส้ินสุด  ทีบ่ำ้นนำยทองอยู่ ลือชำ  
พกิัด X=811650 , Y=167629

งบประมำณ

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กิจกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

งบประมำณ

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

๔ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร ยำว 50 เมตร หนำ 0.15 เมตร ๑๖๓,๕๐๐ ๑๖๒,๐๐๐
เสริมเหล็ก สำยกลำงบำ้น หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 300 ตร.ม.
หมู่ที่ 5 บำ้นหนองน้ ำใส พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำง 

1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น บริเวณที่บำ้นนำยด ำ  รำมโคกกรวด  
พิกัด  X=814633 , Y=1679608  
จดุส้ินสุด  บริเวณที่นำนำยสมเกียรติ  ไพสันเทียะ  
พิกัด X=814634 , Y=1679659

๕ โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนหนิคลุก ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 235 เมตร ๑๓๘,๔๐๐ ๑๑๖,๕๐๐
สำยประปำ-บงึหนองละมั่ง  หนำ 0.15 เมตร หรือ ปริมำตรหนิคลุกไม่น้อยกว่ำ 
หมู่ที่ 6 บำ้นโคกสะอำด 176.25 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียตกแต่ง 

พื้นที่ทำงเชื่อม 101.49 ตร.ม. หนำ 0.15 เมตร 
หรือ ปริมำตรหนิคลุกไม่น้อยกว่ำ 15.52 ลบ.ม.
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำง 
1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำงศรีวรรณ  เดียขุนทด 
พิกัด X=812589 , Y=1672596  
จดุส้ินสุด  บริเวณที่นำนำงศรีวรรณ  เดียขุนทด   
พิกัด X=812402 , Y=1672629

๖ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 122 เมตร หนำ 0.15 เมตร ๒๔๘,๑๐๐ ๒๔๘,๐๐๐
เสริมเหล็ก ซอยแรมโบ ้ หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 488 ตร.ม. ตร.ม.
หมู่ที่ 7 บำ้นถนนวำรี พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำง 

1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น   บริเวณที่บำ้นนำยหวน  กลึงกลำงดอน  
พิกัด X=814570 , Y=1679020
จดุส้ินสุด  บริเวณที่บำ้นนำงพงษ์   กลึงกลำงดอน  
พิกัด X=814600 , Y=1679120

๗ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 50 เมตร หนำ 0.15 เมตร ๑๓๐,๕๐๐ ๑๓๐,๕๐๐
เสริมเหล็ก สำยวัดปำ่ – หรือ พื้นที่  คสล.ไม่น้อยกว่ำ 250 ตร.ม.
บำ้นหนองน้ ำใส พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำง 
หมู่ที่ 9 บำ้นดอนมะยม 1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด

จดุเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำงวัฒนำ  ดีไร  
พิกัด X=814987 , Y=1679801  
จดุส้ินสุด  บริเวณที่บำ้นนำงสมทรง บ ำรุงศิลป ์  
พิกัด X=814895 , Y=1679824

๘ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 31 เมตร หนำ 0.15 เมตร ๖๖,๘๐๐ ๖๖,๘๐๐
เสริมเหล็ก ซอยบำ้นนำงเปำ้ หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 80 ตร.ม. 
หมู่ที่ 10 บำ้นดอนใหม่ วำงท่อ คสล. ขนำด ศก 0.40 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน

พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำง 
1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น ที่บำ้นนำงนอม  เกิดสุก
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กิจกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

งบประมำณ

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

พิกัด X=816716 , Y=1679949 
จดุส้ินสุด ที่บำ้นนำงแสงจนัทร์  กันกลำงดอน   
พิกัด X=816685 , Y=1679949

๙ โครงการซ่อมสร้างถนนหนิคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ๑๔๓,๑๐๐ ๑๒๐,๕๐๐
สายฝ่ังบงึสง่า ข้าง อบต.บา้นวัง หรือ ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 198 ลบ.ม.
หมู่ที่ 11 บา้นวังสง่า พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำง 

1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น  บริเวณที่บา้นนายประเสริฐ  ชาพันดุง  
พิกัด X=814039 , Y=1674607  
จดุส้ินสุด  บริเวณที่สวนนายพัน  กล่่ากลางดอน
พิกัด X=814298 , Y=1674463

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

๑ เคร่ืองปัน่ไฟฟ้ำ เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปัน่ไฟฟ้ำ คุณสมบติัดังนี้ 53,700 ๔๙,๕๐๐
 - ก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 8.5 KW
 - เปน็เคร่ืองปัน่ไฟฟ้ำเบนซิน สูบเดียว 4 จงัหวะ
 - ควำมจถุังน้ ำมัน 48 ลิตร
 - ระบบสตำร์ทไฟฟ้ำ
 - ก ำลังไฟฟ้ำ 220 โวล์ท

ประเภทครุภัณฑ์อื่น
แผนงำนกำรพำณิชย์

๑ ปัม๊จำ่ยสำรเคมี เพื่อจดัซ้ือปัม๊จำ่ยสำรเคมี กิจกำรประปำ อบต.บำ้นวัง 19,400 ๑๙,๓๙๙
หมู่ที่ 3,8 และกิจกำรประปำ อบต.บำ้นวัง หมู่ที่ 4 
คุณสมบติัดังนี้
 - อัตรำกำรจำ่ยสำรเคมี 13.80 ลิตร/ชั่วโมง
 - แรงดัน 3 บำร์ 
 - ไฟฟ้ำ 220 V.
จ ำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,700 บำท

ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กิจกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

9.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1  แผนงำนสังคมสงเครำะห์

๑ โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำม เพื่อจำ่ยเปน็ค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือ 100,000 ๑๗,๔๑๑
อ ำนำจหน้ำที่ของ อบต.บำ้นวัง ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต.บำ้นวัง

งบประมำณ

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กจิกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนเคหะและชุมชน

๑ ปร้ินเตอร์ส ำนักงำน เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  คุณสมบัติดังนี้ 16,590 ๑๖,๕๙๐
 - Print Speed ขำวด ำ 38 / สี 24 (แผ่น/นำท)ี
 - Resolution สูงสุด 4,800 x 1,200 dpi
 - Copy Resolution สูงสุด 600 x 600 dpi
 - Scan Resolution สูงสุด 1,200 x 2,400 dpi
 - ถำดบรรจกุระดำษ 250 แผ่น
 - กำรเชื่อมต่อ USB 2.0 / Wi-Fi

ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กจิกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

๑ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อจำ่ยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยประปำ 230,000 กนัเงิน
เสริมเหล็กสำยประปำ บ้ำนบุ บ้ำนบุ หมูท่ี่ 2 ขนำดกว้ำง  4  เมตร  ยำว  97  เมตร  
หมูท่ี่ 2 หนำ  0.15  เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 388 ตร.ม. 

จดุเร่ิมต้น     ที่นำนำงถนอม  ส่งเสริม
พิกดั 15.120029 , 101.902726
จดุส้ินสุด      ที่บ้ำนนำยใจ  ทนดี
พิกดั 15.120696 , 101.903320

2 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต เพื่อจำ่ยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนวังใหม-่ 1,063,800 กนัเงิน
เสริมเหล็กสำยบ้ำนวังใหม่ - บ้ำนถนนวำรี หมูท่ี่ 8 จ ำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนถนนวำรี หมูท่ี่ 8 ไม่น้อยกว่ำ 1,876.98 ตำรำงเมตร 

ช่วงที่ 1 ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 30 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 150 ตำรำงเมตร หรือมีปริมำตรไม่น้อย
กว่ำ 22.50 ลูกบำศกเ์มตร ไหล่ทำงหินคลุกข้ำงละ 0.20 เมตร 
พื้นที่ทำงเชื่อมคอนกรีต 85.98 ตำรำงเมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร ยำว 60 เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 360 ตำรำงเมตร หรือมีปริมำณไม่น้อย
กว่ำ 54 ลูกบำศกเ์มตร
ช่วงที่ 3 ผิวจรำจรกว้ำง 7 เมตร ยำว 183 เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,281 ตำรำงเมตร หรือมีปริมำณไม่น้อย
กว่ำ 192.15 ลูกบำศกเ์มตร วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนำด ø
1 เมตร จ ำนวน 16 ท่อน 

3 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเ เพื่อจำ่ยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยเมิง่ 463,400  -
สริมเหล็กสำยบ้ำนนำยเมิง่ต่อจำก ต่อจำกของเดิมบ้ำนบุ หมูท่ี่ 2 ต ำบลบ้ำนวัง กว้ำง 5 เมตร 
ของเดิมบ้ำนบุ   ยำว 170 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี่ 2 ไม่น้อยกว่ำ 850 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหินคลุกกว้ำงเฉล่ียด้ำนละ 

0.20 เมตร 

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

งบประมำณ

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

งบประมำณ
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / หมำยเหตุ
ที่  กจิกรรม ตำมแผนฯ ด ำเนินกำรจริง

โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

งบประมำณ

4 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อจำ่ยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยดอนต ำแย - 462,400 กนัเงิน
สำยดอนต ำแย - ค้ำงพลูกลำง ค้ำงพลูกลำง บ้ำนดอนต ำแย หมูท่ี่ 1 ต ำบลบ้ำนวัง ขนำดกว้ำง
บ้ำนดอนต ำแย หมูท่ี่ 1 5 เมตร ยำว 170 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 850 ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก

5 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อจำ่ยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนอง 463,400 กนัเงิน
สำยบ้ำนหนองน้ ำใส - คูเมือง น้ ำใส - คูเมือง บ้ำนหนองน้ ำใส หมูท่ี่ 5 ต ำบลบ้ำนวัง กว้ำง 5
บ้ำนหนองน้ ำใส หมูท่ี่ 5 เมตร ยำว 170 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่ำ 850 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหินคลุกเฉล่ียด้ำนละ
0.20 เมตร 

6 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อจำ่ยเป็นค่ำกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนบุ - บ้ำน 1,469,700 กนัเงิน
สำยบ้ำนบุ - บ้ำนดอนหัวบึง ดอนหัวบึง หมูท่ี่ 2 บ้ำนบุ ต ำบลบ้ำนวัง อ ำเภอโนนไทย จงัหวัด
บ้ำนบุ หมูท่ี่ 2 นครรำชสีมำ กว้ำง 5 เมตร ยำว 538 เมตร หนำ 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 2,690 ตำรำงเมตร วำงท่อ คสล. ขนำด ศก.
0.40 เมตร จ ำนวน 7 ท่อน พร้อมป้ำยและป้ำยชั่วครำวอย่ำงละ
1 ป้ำย ตำมแบบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ก ำหนด

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนเคหะและชุมชน

๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดง 17,000 กนัเงิน
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้คุณสมบัติดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก 
( 4 core ) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 
3.1 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนัขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB
 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB
 - มีหน่วยจดัเกบ็ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจไุม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่
น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์
 - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้ จ ำนวน 1 หน่วย
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รายละเอียดโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ที่มีการเบิกจ่ายจริง ดังนี้ 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบประมาณ

ตามขอ้บัญญัต ิ

ลงนาม
ใน

สญัญา 
เบกิจา่ย คงเหลอื 

1. 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 

โครงการขุดลอกสระบุกระสงั หมู่ที่ 10 368,459  366,000 2,459 

2. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ 
ศึกษา 

โครงการสนับสนุนรายจ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

312,720  312,720 - 

3.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนขาดแคลนในโรงเรียนในพ้ืนที่ 

1,332,000  1,330,000 2,000 

4. 4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 
การพัฒนาสังคม 

โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

24,080  23,580 500 

5.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000  6,000 - 
6.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,368,000  7,063,500 304,500 
7.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,468,800  1,390,200 78,600 
8.  โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
101,560  8,400 93,160 

9.  โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนใน
พ้ืนที ่

638,100  55,944 582,156 

10.  โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต่อต้านยา
เสพติด(อบายมุข) 

32,750  25,956 6,794 

11. 5. ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
พัฒนาสาธารณสุข 

โครงการปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงอายุตามวิถีแห่ง
ความพอเพียง 

68,270  53,632 14,638 

12.  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุ นัขบ้ านตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิงพลเรือเอก
หญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์เธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

36,300  28,260 8,040 

13. 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอน
ต าแย-ค้างพลูกลาง หมู่ที่ 1 

207,700  207,700 - 

14.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 5 

261,300  247,000 14,300 

15.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าวัดป่า-บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 9 

300,600  286,000 14,600 

16.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายฝั่งห้วย หมู่ที่ 10 

292,300  262,500 29,800 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบประมาณ

ตามขอ้บัญญัต ิ

ลงนาม
ใน

สญัญา 
เบกิจา่ย คงเหลอื 

17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายต่ า หมู่ที่ 2 

201,200  201,000 200 

18.  โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกซอยโค้งนา
นายแจ่ม ดิษฐ์สั นเที ยะ-นานางลิ  ทิ พ ย์
สันเทียะ หมู่ที่ 3 

153,700  129,800 23,900 

19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลับพลาชัย หมู่ที่ 4 

161,300  161,000 300 

20.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 5 

163,500  162,000 1,500 

21.  โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายประปา-
บึงหนองละมั่ง หมู่ที่ 6 

138,400  116,500 21,900 

22.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแรมโบ้ หมู่ที่ 7 

248,100  248,000 100 

23.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวัดป่า-บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 9 

130,500  130,500 - 

24.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางเป้า หมู่ที่ 10 

66,800  66,800 - 

25.  โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายฝั่งบงึ
สง่าข้าง อบต.บ้านวัง หมู่ที่ 11 

143,100  120,500 22,600 

26.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองกลางดอนเชื่อมถนนสายหลัก 

3,085,100  1,990,000 1,095,100 

27.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านถนนวารี-บ้านดอนต าแย 

5,175,096  5,130,000 45,096 

28.  อุดหนุนบริหารกิจการประปา 300,000  200,000 100,000 
29. 8. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง ประจ าและพนักงานจ้าง อบต.บ้าน
วัง 

250,000  204,010 45,990 

30.  เครื่องปั่นไฟฟ้า 53,700  49,500 4,200 
31.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
4,300  4,300 - 

32.  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 

22,000  22,000 - 

33.  ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 5,500  5,500 - 
34.  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5,500  4,700 - 
35.  เทปวัดระยะสแตนเลส 6,000  6,000 - 
36.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 16,590  16,590 - 
37.  ปั๊มจ่ายสารเคม ี 19,400  19,399.10 0.90 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
ลงนามใน
สญัญา 

เบกิจา่ย คงเหลอื 

38.  โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและแผนอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

22,170  3,870 18,300 

39. 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

9,650  8,643 1,007 

40.  โครงการต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

9,650  5,727 3,923 

41.  โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต.บ้าน
วัง 

100,000  17,411 82,589 

42. 10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ าปี 2564 

72,300  2,160 70,140 

43.  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

10,000  360 9,640 

44.  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 74,600  43,960 30,640 
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3. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  การสรุปผลในภาพรวมท้ังหมดท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (พ.ศ.
2564) ท่ีอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนต้ังจ่าย
ใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม  
  1. เชิงปริมาณ (Quantity)  
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) การด าเนินการใน
เชิงปริมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ในข้อบัญญัติ โอนต้ังจ่ายใหม่ และ
โอนงบประมาณเพิ่ม นั้น มีจ านวน 78 โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 44 โครงการ และกันเงิน 
จ านวน 16 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนด าเนินงานตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังต้ังไว้ 
  2. คุณภาพ (Quality) 
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) การด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ โครงการท่ีได้ด าเนินการแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี บรรลุตาม
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามตัวชี้วัดในโครงการ ผลผลิตท่ีได้รับมีประสิทธิภาพ 
  3. ค่าใช้จ่าย (Cost)  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ด าเนินงานตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ โดยใช้จ่ายงบประมาณ
ตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการอย่างเคร่ง และมีบางโครงการท่ีสามารถด าเนินการได้โดยประหยัด
งบประมาณแต่โครงการนั้นๆ ยังสามารถด าเนินการตามแผน เช่น โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
งบประมาณคงเหลือสามารถน าไปบริหารจัดการในส่วนอื่นท่ีมีความจ าเป็นได้ 
  4. เวลา (Time) 
  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จะด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 
  5. การได้รับประโยชน์ 
  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน บรรเทาความเดือนร้อน และอุดหนุนส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ น า
งบประมาณไปด าเนินงานต่อไป เช่น ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมระบบประปา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนในพื้นท่ี ให้มี
ร่างกายท่ีแข็งแรง ฯลฯ 
  6. การวัดผล  
  การวัดผลนั้นจะวัดท่ีความพึงพอใจของประชาชน ท่ีใช้บริการว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นตาม
ค่าของ KPI ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
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สว่นที ่4  
สรปุผล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  ส่งเสริมแหล่งน  าสาธารณะ ได้รับการขุดลอกปรับภูมิทัศน์ การสืบสานแนวทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการขุดลอกสระบุกระสัง หมู่ท่ี 10 บ้านดอนใหม่ 
 

  1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  ส่งเสริมการศึกษาทั งในระบบและนอกระบบท่ีมีคุณภาพพร้อมทั งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
แหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ดังนี  
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนในโรงเรียนในพื นท่ี 
  - โครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โครงการจัดงานวัดเด็ก
แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุและ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้พัฒนาเด็กและ 
 เยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต สนับสนุนอาหารเสริมนม สนับสนุนและ
ประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติดใน
ทุกระดับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาสงัคม 
ดังนี  
  - จ่ายเงินเบี ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
  - จ่ายเงินเบี ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ 
  - จ่ายเงินเบี ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
  - การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  - จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในพื นท่ี 
  - โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต่อต้านยาเสพติด (อบายมุข) 
 

  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารสุข 
  สนับสนุนการด าเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ส่งเสริม ดูแล สุขภาพของประชาชน  จัด
ให้จัดการด้านการป้องกันโรคและการใช้ยาอย่างถูกวิธีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารสุข ดังนี  
  - ด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี 
  - โครงการปันยิ มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิธีแห่งความพอเพียง 
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  - โครงการอุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 11 ไม่ได้ด าเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 
2019 (COVID-19)  
 

  1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
  ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และพลังงาน
แสงอาทิตย์  ด าเนินการโครงการดังนี  
  - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนต าแย – ค้างพลูกลาง หมู่ท่ี 1 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ท่ี 5 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่า – บ้านหนองน  าใส หมู่ท่ี 9 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝ่ังห้วย หมู่ท่ี 10 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกลางดอนเช่ือมถนนสายหลัก หมู่ท่ี 4 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถนนวารี บ้านดอนต าแย หมู่ท่ี 7 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายต่ า หมู่ท่ี 2 
  - โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกซอยโค้งนานายแจ่ม ดิษฐ์สันเทียะ – นานางลิ ทิพย์สันเทียะ หมู่ท่ี 3 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลับพลาชัย หมู่ท่ี 4 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ท่ี 5  
  - โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายประปา-บึงหนองละมั่ง หมู่ท่ี 6 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแรมโบ้ หมู่ท่ี 7 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า-บ้านหนองน  าใส หมู่ท่ี 9 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเป้า หมู่ท่ี 10 
  - โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกสายฝ่ังบึงสง่า ข้างอบต.บ้านวัง หมู่ท่ี 11 
  - อุดหนุนบริหารกิจการประปา 
 

  1.1.6 ยุทศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา –
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
  ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวโคราชและด าเนิน
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ไม่ได้ด าเนินการ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย ตามโครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
  1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  - ได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ดังนี  
  - การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - การฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง อบต.บ้านวัง 
  - โครงการส่งเสริมเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
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  1.1.8 ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - มีการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  - ด าเนินโครงการตั งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 
  - ด าเนินโครงการตั งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 
  - ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต.บ้านวัง 
  1.1.9 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้
ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี  
  - โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2564  
  - โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
  - โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  ได้ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ จ านวน 9  ยุทธศาสตร์  ปรากฏโครงการท่ีปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  สามารถด าเนินการตามเป้าหมายและมีผลผลิตของโครงการ
ตามแผนการท่ีได้วางไว้โดยมีโครงการท่ีมีเป้าหมายท่ีวางไว้ตามแผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2564 และโครงการ
จากการจ่ายขาดเงินสะสม  โอนงบประมาณ  จ านวน  78  โครงการ  สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้วจ านวน  44  โครงการ  กันเงิน จ านวน 16 โครงการ 
 

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการตามความต้องการของประชาชน  เช่น การดูแล
เด็กอนุบาลและโรงเรียนในพื นท่ีให้มีอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ท าให้เด็กภายในต าบลบ้านวังมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์   มีความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ต่อไป 
  - ด าเนินดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ โดยเข้าไปดูแล เยี่ยมเยือน พร้อมทั งจ่ายเงิน
เบี ยยังชีพ ท าให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์  มีความพึงพอใจ ในการบริการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง
มอบให ้
  - ด าเนินการด้านการรักษาความสงบ การรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ , 
เทศบาลสงกรานต์ ไว้เพื่อบริการประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลให้เดินทางอย่างปลอดภัย 
  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
  การด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีความส าเร็จดังนี  
  - เด็กเล็ก นักเรียน มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงขึ น ไม่มีเด็กท่ีขาดสารอาหารและได้รับบริการ
ครบทุกคน 
  - การด าเนินการจ่ายเบี ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เป็นตามแผนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ ฯลฯ 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาของการบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง  ทั งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนา การบริหารโครงการและงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ดังนี  
   1) การประเมินด้านประสิทธิภาพ ตัวชี วัดคือ (1) ตัวชี วัดด้านห้วงเวลา (2) ตัวชี วัดด้าน
งบประมาณ และ (3) ตัวชี วัดจากการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนเห็นได้ว่าการบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินงานยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งหาค่าเฉล่ีย
โครงการจาก  10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ท่ีเป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ  ดังนั น จึงเสนอแนะต่อคณะ
ผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารโครงการด้านห้วงเวลาให้เป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติต่างๆรวมทั งความพร้อมของ
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ด าเนินกิจกรรมด้วย แล้ววางแผนก าหนดห้วงเวลาท่ีเหมาะสม 
  2) จากการประเมินด้านประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เห็นได้ว่ามีหลายโครงการท่ีมีความส าคัญ แต่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ จึงเสนอแนะต่อคณะ
ผู้บริหาร  ในการด าเนินโครงการควรพิจารณาความส าคัญ ตามค าความจ าเป็นและเร่งด่วนและโครงการท่ีมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน 
  3) โครงการท่ีวางแผนจะด าเนินการแต่ไม่ได้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบใน
การวางแผนด าเนินโครงการในครั งต่อไป 
  4) การเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนทุกครั งควรตรวจสอบงบประมาณและความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เรียบร้อยแล้วจึงจัดให้มีการ
ด าเนินการ เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


