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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. 2565 
 

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   
การตดิตามและประเมนิผล 

…………………………….. 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1.1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เปน็แผนยุทธศาสตร์ท่ี
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561....- 2565.... ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง  ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  อ าเภอโนนไทย  และแผน
ชุมชนต าบลบ้านวัง 
  1.1.2  แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั มีรายละเอยีด ดังนี ้
  1 วิสยัทัศน ์(Vision)   
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
  “โครงสรา้งพืน้ฐานดี มคีุณภาพชวีติที่ด ีไมม่สีิง่แวดลอ้มเปน็พษิ เศรษฐกจิพอเพยีง หลอ่เลีย้ง
ดว้ยการบรหิารจดัการทีด่ ีและมสีว่นรว่มทกุภาคสว่น” 
  2 ยุทธศาสตร ์
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองค์กรต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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  3 เปา้ประสงค ์
        1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
       2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล โดยยกระดับการศึกษา ความมีคุณภาพทาง
สาธารณสุข สังคม และวัฒนธรรมให้ดีขึ้น  
        3.การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
        4.ส่งเสริมศักยภาพของหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้   
        5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  
  4 ตวัชีว้ดั 
  1. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีข้ึนในแต่ละปี 
  2. จ านวนประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึ้น  
    3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวัง เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน 
  4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
  5. จ านวนครัวเรือนในต าบลบ้านวัง สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 
  6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
  7. ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีลดลง  
  8. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
  5 คา่เปา้หมาย 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้
อย่างน้อยร้อยละของรายได้ 
  2. ประชาชนในเขต มีความรู้และเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี   
  3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับเทศบาลเพื่อ
ขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 
  4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และ
พึ่งตนเองได้มากขึ้น 
  5. จ านวนครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ครัวเรือนต่อปี 
  6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80  
  7. ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
  8. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  70 
  6 กลยทุธ ์
  1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
  2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 
  3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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  4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
  6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   
  7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
  8. ป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
  9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
  11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเท่ียว  
  12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  14. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
  15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง   
  16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของเทศบาลภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
  7. จดุยนืทางยทุธศาสตร ์
  1. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
ท่ีจ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  2. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส า คัญทางศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของ ชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
  5. องค์การบริหารส่วนต าบล มีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  8. แผนงาน 
  1. แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3. แผนงานการศึกษา 
  4. แผนงานสาธารณสุข 
  5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 
  7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10. แผนงานการเกษตร 
  11. แผนงานงบกลาง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )  (เฉพาะปี พ.ศ.2565) 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) และท่ีเพิ่มเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยใช้แผนการด าเนินงาน และท่ีเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ในการติดตามและประมาณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพฒันา ด าเนนิจรงิ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการสานต่อ
แนวทาง 

1.1 แผนงานการเกษตร 2 1,329,800 - - 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 

2.1 แผนงานการศึกษา 9 3,216,900 2 1,744,471 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 

3.1 แผนงานการเกษตร 4 205,000 - - 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สังคม 

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3 แผนงานงบกลาง 

13 10,884,020 9 9,400,483.94 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สาธารณสขุ 

5.1 แผนงานสาธารณสุข 20 775,000 13 305,770 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

20 9,023,200 20 10,571,155 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณีและกีฬา 

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
7.2 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

3 2,160,000 1 10,000 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
8.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

10 1,110,000 4 292,050 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการรักษา
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
9.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

7 2,001,090 2 8,142 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10.1 แผนงานการเกษตร 
10.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
10.3 แผนงานการสาธารณสขุ 

5 368,300 4 71,100 

รวม 93 31,073,310 55 22,403,171.94 
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ผลการด าเนนิงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บัและเบกิจา่ยตามงบประมาณ 
   ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไมไ่ด้ด าเนินการจริง) 

 ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 2 ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาการศกึษา 

โครงการจัดการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 
 

กองศึกษาฯ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดง 
ออกและมีพัฒนาการที่ดีใน
ทุกๆ ด้าน 

จัดกิจกรรมให้เด็กศึกษาหา
ความรู้นอกสถานศึกษา 

2.  โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบ้านวัง 

0 กองศึกษาฯ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกและมีพัฒนาการ
ที่ดีในทุก ๆ ด้าน 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบ้านวัง 
 

1. 4. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นการ
พฒันาสงัคม 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ของ อบต.บ้านวัง 

0 ส านักปลัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินการตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าทีข่อง อบต.บ้าน
วัง 

ด าเนินการตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าทีข่อง อบต.
บ้านวัง 

1. 6.ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านบุ – บ้าน
ดอนหัวบึง บ้านบุ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

0 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  500 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายโครงการชั่วคราวอย่าง
ละ  
1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บา้นวัง  
จุดเริ่มต้น  บริเวณที่นานาง
บังอร นพขุนทด 
พิกัด X=811507, 
Y=1674133 
จุดสิ้นสุด  บริเวณที่นานาง
สนิด  เจิมขุนทด 
พิกัด X=811407, 
Y=1674130 

2  เงินชดเชยสัญญาแบบปรบั
ราคาได้(ค่า K) 

0 กองช่าง เพ่ือเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่างวด
งานตามสัญญาแบบปรบั
ราคาได้ (ค่า K) ตามจ านวน
เงิน 
ที่ค านวณและตรวจสอบ 
ความถูกต้องแล้วใหผู้้รับจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่า
งานก่อสร้างตามแบบ
สัญญาจา้งแบบปรับราคา 
(ค่า K) 
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1.4 ผลการด าเนนิงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บัและเบกิจา่ยงบประมาณ 
   ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง) 
 

 ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1.  2 ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาการศกึษา 

โครงการสนับสนุนรายจ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

356,350       กองศึกษาฯ เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีอาหารกลางวัน 
มีสื่อในการเรียน การสอนมี
หนังสือเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียน มีเครื่องแบบนักเรียน
และมีการจัดกิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

-ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อ
ละ 20  บาทต่อคน จ านวน 
245 วัน 
 (ส าหรับเด็กปฐมวัย ใน 
ศพด.) 
 -ค่าจัดการเรียนการสอน 
อัตราคนละ 1,700  บาท/ป ี
(ส าหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ) 
 -ค่าหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200  บาท/ป ี
(ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5  ปี) 
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา 
คนละ 200  บาท/ป ี
(ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5  ปี) 
 -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
อัตราคนละ (ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  3-5  ปี)  คนละ 
300 บาท/ป ี
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อัตราคนละ 430  บาท/ป ี
(ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5  ปี) 

2.  อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันส าหรบันักเรียน
ขาดแคลนในโรงเรียนใน
พื้นที่ 

1,388,121 กองศึกษาฯ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางอาหารครบ   5 
หมู่ 

ด าเนินการจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับค่าอาหาร
กลางวัน   อัตรามื้อละ  
20 บาท จ านวน 200 วัน 

1. 4.ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นการ
พฒันาสงัคม 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

6,000 กองสวัสดิการฯ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
เอดส์ 

ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ปว่ยเอดส์ 
 

2.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7,193,000 กองสวัสดิการฯ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 

ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ 
 

3.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

1,412,800 
 

กองสวัสดิการฯ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การดูแลสุขภาพของคน
พิการ 

ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ 

4.  โครงการอาหารเสริม (นม)  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

73,437 กองการศึกษาฯ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก 
ได้รับอาหารเสริม (นม)ที่มี
คุณค่าและปริมาณเพียงพอ 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก  
จ านวน  260 วัน ๆ ละ 
7.82 บาท/คน 
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5.  โครงการอาหารเสริม (นม)  
ส าหรับโรงเรียนในพื้นที่ 

587,387 กองการศึกษาฯ เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร 
เสริม(นม) ที่มีคุณภาพและ 
ปริมาณเพียงพอ  ต่อความ
ต้องการของร่างกาย 

จัดหาอาหารเสริม (นม)   
ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก- ป.
6 จ านวน 260  วัน ๆ ละ 
7.82 บาท 

6.  โครงการเยาวชนบ้านวัง
รวมพลังต่อต้านยาเสพติด
(อบายมุข) 

32,660 ส านักปลัด ส่งเสริมให้เยาวชนหา่งไกล
ยาเสพติด รู้เท่าทันภัยของ
ยาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้และ
กิจกรรม ส าหรับเยาวชน 

7.  โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

      21,290 
 

กองสวัสดิการฯ เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัวนอกจาก
การเกษตร 

ด าเนินการตามโครงการฯ 

8.  สร้างอาชีพ สรา้งรายได้
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ าปี 
พ.ศ.2565 (หลักสูตรการ
พับเหรียญจากริบบิ้น) 

๒๐,๒๒๐ กองสวัสดิการฯ เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัวนอกจาก
การเกษตร 

ด าเนินการตามโครงการฯ 

1. ๕.  ยุทธศาสตร์
การพฒันาดา้นการ
พฒันาสาธารณสขุ 

โครงการปันย้ิมสร้างสุข
ผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความ
พอเพียง 

38,260 กองสวัสดิการฯ - เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกมคีุณค่าในตนเอง
ใชช้ีวิตตามรอยแห่งความ
พอเพียง 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลสขุภาพของ 
ตนเองเบื้องต้น 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  
จิตใจและอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสขุ 

ด าเนินการตามโครงการ 

2.  โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์พล
เอกหญิงพลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณลัยลักษณ์เธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติยราช
นารี 

47,510 ส านักปลัด เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 

จัดซื้อวัคซีนให้กับ อพปม. 
ทุกหมู่บ้านและบริการท า
หมันสุนัขและแมว 
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3.  อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 1 บ้าน
ดอนต าแย 

20,000 ส านักปลัด เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณ ได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ 

4.  อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 2 บ้านบ ุ

20,000 ส านักปลัด เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณ ได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ 

5. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 3 บ้านวัง 

20,000 ส านักปลัด เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณ ได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ 

6. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 4 บ้าน
หนองกลางดอน 

20,000 ส านักปลัด เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณ ได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ 

7. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 5 บ้าน
หนองน้ าใส 

20,000 ส านักปลัด เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณ ได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ 

8. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 6 บ้าน
โคกสะอาด 

20,000 ส านักปลัด เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณ ได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ 

9. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 7 บ้าน
ถนนวาร ี

20,000 ส านักปลัด เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณ ได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ 

10. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 8  
บ้านวังใหม ่

20,000 ส านักปลัด เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณ ได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ 
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11. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 9 บ้าน
ดอนมะยม 

20,000 ส านักปลัด เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณ ได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ 

12.  อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 10 บ้าน
ดอนใหม่ 

20,000 ส านักปลัด เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณ ได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ 

13. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุหมู่ที่ 11 บ้าน
วังสง่า 

20,000 ส านักปลัด เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณ ได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 3 โครงการ 

1. 6. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายดอนต าแย-ค้างพลู
เหนือ หมู่ที่ 1 

302,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  360  เมตร  หนา 0.1
5 เมตร หรือปริมาตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่า  270 
ลบ.ม. พร้อมปา้ยโครงการ  
และป้ายโครงการ 
ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น บริเวณที่บริเวณที่
บ้านนายเมิ้ง  ตูนสันเทียะ 
พิกัด X=816485 , Y=16
79392 
จุดสิ้นสุด  บริเวณที่นานาย
บุญ เลาะสูงเนิน 
พิกัด X=816516 , Y=16
79039 

2.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกปากทางนาเกลือ  
หมู่ที่ 3 

302,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 450 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่า 270 
ลบ.ม.  วางท่อ คสล.  
ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จ านวน  10 ท่อนพร้อม 
ป้ายโครงการและปา้ยโครง 
การชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย  
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    รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บ้านวังก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณที่นานาย
อาทร ทองก่ี 
 พิกัด X=814546 , 
Y=1673837 จุดสิ้นสุด  
บริเวณที่นานางอรชร จอด
สันเทียะ  
พิกัด X=814968 , 
Y=1673886 

3. 

 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายมาบมะกอก หมู่ที่ 
4 - โคกไม้แดง หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

302,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิว
จราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 450 เมตรหนา 
0.15 เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 270 ลบ.ม.  
พร้อมป้ายโครงการและปา้ย
โครงการชั่วคราว  
อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบที ่
อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณที่นานาง
สังเวียน อมฤก 
พิกัด X=812976 , Y=16
77000 
จุดสิ้นสุด  บริเวณที่ไร่นาย
ดี มิตรสันเทียะ 
พิกัด X=813267 , Y=16
77231 

4. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยโคกไม้แดง  
หมู่ที่ 7 

285,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
500  ตร.ม. วางท่อ คสล. 
ขนาด ศก. 0.40 เมตร  
จ านวน 7 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการและปา้ยโครงการ 
ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่  
อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น บริเวณที่นานาง
สอน มาสันเทียะ 
พิกัด X=814474 , Y=16
77980 
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จุดสิ้นสุด บริเวณที่นานาง
ผิว นอขุนทด 
พิกัด X=814574 , Y=1
677967 

5. 

 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายโนนตาท้าว – 
หนองน้ าเปรื่อง หมู่ที่ 8 

297,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้าง ถนน หินคลุก.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 360 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 270  ลบ.ม.  พร้อม
ป้ายโครงการและปา้ย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 
1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบที่อบต.บา้นวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น บริเวณที่นา
นางสาวสุทิมา เที่ยง
สันเทียะ 
พิกัด X=815199 , Y=1
676301 
จุดสิ้นสุด บริเวณที่นานาย
เจริญ รักวงศ์ไทย 
พิกัด X=814875 , Y=1
676320 

6. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายวัดป่า – หนอง
น้ าใส หมู่ที่ 9 

446,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 158 เมตร หนา 0.1
5 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 790 ตร.ม. วางท่อ 
คสล. ขนาด  วางท่อ คสล.  
ขนาด ศก. 0.30 เมตร 
จ านวน 7 ท่อน พร้อมป้าย 
โครงการและปา้ย โครงการ
ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น   บริเวณที่นา
นายบุญเชิด บ ารุงศิลป ์
พิกัด X=814843 , Y=1
679780 
จุดสิ้นสุด  บริเวณที่บ้าน
นายสนอง งานสันเทียะ 
พิกัด X=814689 , Y=1
679778 
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7. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนางล าจวน 
หมู่ที่ 10 

156,900 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.00  เมตร ยาว 
88 เมตร หนา  0.15  
เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 
 264 ตร.ม. วางท่อ คสล.
ขนาดศก. 0.40 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการและปา้ยโครงการ 
ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณที่บ้าน
นางแตว โกนหนองแวง 
พิกัด X=816497 , Y=1
679743 
จุดสิ้นสุด  บริเวณที่บ้าน
นายน้อย ปีสันเทียะ 
พิกัด X=816583 , Y=1
679761 

8. 

 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายโนนกรวด บ้าน
ดอนต าแย หมู่ที่ 1 

264,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 
4 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 210 ลบ.ม. พร้อม
ป้ายโครงการและปา้ย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 
1 ป้ายรายละเอียดตาม
แบบ อบต. บา้นวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น บริเวณที่นา 
น.ส.วิภาพร สงสันเทียะ 
N=15.162485 , 
E=101.945665  
จุดสิ้นสุด บริเวณที่นา นาย
มงคล กลิ่นสุมาลย์ 
N=15.163805 , 
E=101.948449 
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9. 

 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายพวง-นางสมศรี 
บ้านบุ หมู่ที่ 2 

199,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 99 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ พื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 346.50 ตร.
ม. พื้นที่ทางเชื่อม 3.15 
ตร.ม. วางท่อ คสล. ขนาด 
ศก. 0.30 เมตร จ านวน 5 
ท่อน พรอ้มป้ายโครงการ
และป้ายโครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น    บริเวณที่บ้าน
นางละออ บินสันเทียะ 
N = 15.118631 , E = 
101.901286 
จุดสิ้นสุด   บริเวณที่บ้าน
นายสมหมาย ธงสันเทียะ 
N = 15.118273 , E = 
101.900575 

10. 

 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหนองกลางดอนเชื่อม
ถนนสาย บ้านวังใหม-่ บ้าน
ถนนวารี บ้านหนองกลาง
ดอน หมู่ที่ 4 

222,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 300 ตร.ม. วางท่อ 
คสล. ขนาด ศก. 0.60 
เมตร จ านวน 12 ท่อน 
พื้นที่ทางเชื่อม 41.48  
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 
กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายโครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ 
อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น   บริเวณที่นา
นางสุนีย์ ค าตาม  
N = 15.140041 ,  
E = 101.917543  
จุดสิ้นสุด   บริเวณที่นา
นางสุนีย์ ค าตาม 
N = 15.139798 , 
E = 101.917927 
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11. 

 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสริมหินคลุก สายบุใหญ่  
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 5 

127,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนดินเสริมหิน
คลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.30 
เมตร มีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 150 ลบ.ม. ลง
หินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า  75  ลบ.ม. วาง
ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 
เมตร  จ านวน 7 ท่อน 
พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายโครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ 
อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น   บริเวณที่นา
นางผะยอม วีระแพทย์ 
N = 15.172955 , E = 
101.926357 
จุดสิ้นสุด บริเวณที่ไร่นาง
ผะยอม วีระแพทย์ 
N = 15.173477 , E = 
101.925612 
ช่วงที่ 1  
จุดเริ่มต้น บริเวณวัดถนน
วาร ีN = 15.167992 , 
E = 101.927942 
จุดสิ้นสุด   บริเวณวัดถนน
วาร ี
N = 15.167991 , E = 
101.927898 
ช่วงที่ 2  
จุดเริ่มต้น บริเวณที่บ้าน
นางดวงเดือน กลึงกลาง
ดอน 
N = 15.168027 , E = 
101.927521 
จุดสิ้นสุด   บริเวณที่บ้าน
นางกัญญารัตน์ ปินะทานัง 
N = 15.168001 , E = 
101.926962 
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12. 

 

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านดอนมะยม - ต าบล 
บัลลังก์  บ้านดอนมะยม 
หมู่ที่ 9 

158.000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 17.20 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 68.80 
ตร.ม.  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 23 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 92 ตร.ม.  
ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 19.70 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 78.80 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายโครงการชั่วคราว  
อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ 
อบต.บ้านวัง ก าหนด  
ช่วงที่ 1  
จุดเริ่มต้น   บริเวณที่นา
นายสมจิตร บุตกดีขันธ์ 
N = 15.178421 , E = 
101.933590 
จุดสิ้นสุด   บริเวณที่นา
นายสมจิตร บุตรดีขันธ์ 
N = 15.178592 , E =  
101.933526 
ช่วงที่ 2  
จุดเริ่มต้น   บริเวณที่นานา
งกมลทิพย์ ภัทรพรพิพัฒน์ 
N = 15.179414 , E = 
101.933535 
จุดสิ้นสุด   บริเวณที่นานา
งกมลทิพย์ ภัทรพรพิพัฒน์ 
N = 15.179618 , E = 
101.933473 
ช่วงที่ 3  
จุดเริ่มต้น   บริเวณที่นา
นายสุเทพ กรุยหมื่นไวย 
N = 15.179763 , E = 
101.933430 
จุดสิ้นสุด   บริเวณที่นา
นายสุเทพ กรุยหมื่นไวย 
N = 15.179939 , E = 
101.933382 
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13. 

 

อุดหนุนกิจการประปา 200,000 กองช่าง เพ่ือให้การบริหารงาน
กิจการประปามีบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

จ่ายเงินอุดหนุนกิจการ
ประปาที่รับผิดชอบของ 
อบต.บ้านวัง 

1. 7. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นการ
พฒันาการ
ทอ่งเทีย่ว ศาสนา 
– วฒันธรรม
ประเพณแีละกฬีา 

โครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงอนุเสารีย์ท้าวสรุ
นารี อ าเภอโนนไทย 

10,000 กองศึกษาฯ เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีประเพณีบวงสรวง
อนุเสารีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอ
โนนไทย 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการ 

1. ๘. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นการ
บรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต 

15,110 ส านักปลัด เพ่ือจ่ายเป็นตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจา้ง
จัดหาคู่มือส าหรับผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม คา่อาหารว่าง 
และเครื่องด่ืม ค่าอาหาร
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น
ในการจัดท าโครงการ 

ด าเนินตามโครงการ 

2.  โครงการฝึกอบรมและดู
งานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สมาชิก สภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
ประจ า และพนักงานจ้าง
อบต. บ้านวัง 

212,760 ส านักปลัด เพ่ือให้คณะผู้บริหารสมาชิก 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างอบต.บ้านวังมีความรู ้
ความเขา้ใจในบทบาทหน้า 
ที่ของตนเองและมีโอกาส 
ได้เรียนรู้การบริหารงานของ 
อปท.ที่ประสบความส าเร็จ 

ด าเนินการฝึกอบรมและดู
งานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สมาชิก สภา อบต.
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง  ประจ า และ
พนักงานจ้าง อบต.บ้านวัง 

3. 

 

โครงการประชุมเชิงปฏบิัติ 
การเพื่อการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

46,180 ส านักปลัด เพ่ือให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับต่างๆ 

1. 9. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นการ
รกัษาปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์ิน 

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

2,415 ส านักปลัด เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนและอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร
ในช่วงเทศกาลปใีหม ่

ต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปใีหม ่

2. 

 

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศบาล
สงกรานต์ 

5,715 ส านักปลัด เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนและอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร
ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 

ต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 10. ยทุธศาสตร์
การพฒันาดา้นการ
อนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชา
ตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ าปี 2565 

17,390 ส านักปลัด 1.กระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วน 
ร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
2.เพ่ือภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
สะอาด สะท้อนวิถีชุมชน 
3.เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด
ขยะมูลฝอย และลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 

ด าเนินการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ าปี 2565 
โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
วัสดุและอุปกรณ์
การเกษตร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าอาหาร 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
จ าเป็นในการจัดท า
โครงการ 

2. 

 

โครงการปลูกหญา้แฝก
เฉลิมพระเกียรติ 

360 ส านักปลัด เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
ปลูกหญ้าแฝกตามพระราช 
ด าริเพื่อป้องกันการ
พังทลาย 
ของหน้าดิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการปลูก
หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ
การเกษตร เช่น หญ้าแฝก 
ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ คา่อาหาร 
ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดท า
โครงการ 

3. 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดีสิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรหิ
ยชาติสยามบรมราชกุมาร ี

17,060 ส านักปลัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
การเกษตร เช่น ค่าพันธุ์ไม้/
กล้าไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร คา่น้ าด่ืม และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นใน
การจัดท าโครงการ 

ด าเนินตามโครงการ 

4. 

 

โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะ 

๓๖,๒๙๐ 
 

ส านักปลัด เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ 
วิธีการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
ตามหลักสุขาภิบาล 

ด าเนินการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะ  
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1.5 ผลการด าเนนิงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บั กนัเงนิ (กรณกีอ่หนีผ้กูพนั)  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 4. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นการ
พฒันาการสงัคม 

โครงการอาหารเสริม (นม)  
ส าหรับโรงเรียนในพื้นที่ 

53,699.94 
 

 

กองการศึกษาฯ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก  
ได้รับอาหารเสริม (นม) 
ที่มีคุณค่าและปริมาณ 
เพียงพอ 

จัดหาอาหารเสริม (นม)   
ส าหรับนักเรียนเด็กเล็ก- ป.
6 จ านวน 260  วัน ๆ ละ 
7.82 บาท 

1. 
 

6. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายต่ า บ้านบุ หมู่ที่ 2 

243,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 
103 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 412 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย 
ด้านละ 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการและปา้ย 
ชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต. บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณที่บ้าน
นายระเด่น แนบสันเทียะ 
N = 15.120270 , E = 
101.899492 
จุดสิ้นสุด  บริเวณที่บ้าน
นายวิรัตน์ เกตกะโกมล 
N = 15.121161 , E = 
101.899228 

2.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
ด่าน หมู่ที่ 5 

285,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
525 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการและปา้ยโครงการ
ชั่วคราวอย่างละ 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริม่ต้น บริเวณที่นานาย
ณรงศ์พัฒน์ สุระทด 
พิกัด X=814131 , Y=1
680329 
จุดสิ้นสุด  บริเวณที่นานาง
แต๋ว อ่อนมะลัง 
พิกัด X=814011 , Y=1
680250 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

3.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
หมู่ที่ 6 

282,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว
130 เมตร
หนา 0.15 เมตร  หรือคิด
เป็นพื้นที่เทคอนกรีต  
ไม่น้อยกว่า  520  ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายโครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1 ป้าย ราย 
ละเอียดตามแบบที ่อบต.
บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น บริเวณที่นานาย
ชาญ  ท าดี 
พิกัด X=812641 , Y=1
673108 
จุดสิ้นสุด บริเวณที่นานาย
ชาญ  ท าดี 
พิกัด X=812681 , Y=1
673230 

4.  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ข้างศาลา SML – ถนนสาย
โนนไทย – หนองสรวง หมู่
ที่ 11 ต าบลบ้านวัง อ าเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

282,700 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 0.1
5 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ 
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  520 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ 
และป้ายโครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณที่บ้าน
นายสมบัติ อมฤก 
พิกัด X=813611 , Y=1
674432 
จุดสิ้นสุด  บริเวณที่บ้าน
นายเจริญ รักวงศ์ไทย 
พิกัด X=813740 , Y=1
674419 

5. 

 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านดอนต าแย-
ต าบลบัลลังค์ หมู่ที่ 10 
บ้านดอนใหม่ ต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา  

3,105,555 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 
1,152 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
8,064 ตร.ม.  
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

 

 

    พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายโครงการชั่วคราว 
อย่างละ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.บ้านวัง ก าหนด 

6. 

 

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน้าวัดถนนวารี  
บ้านถนนวารี หมู่ที่ 7 

172,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 20 ตร.ม.  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 240 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการและปา้ย
โครงการชั่วคราว อย่างละ 
1 ป้าย ตามแบบ อบต.
บ้านวัง ก าหนด  
 

7. 

 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้นแบบผวิดิน
ขนาดใหญ่ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

2,940,000 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีระบบ
ประปาใช ้

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า 

1. ๘. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นการ
บรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนในการ
เข้ารับบริการของ อบต. 

18,000 ส านักปลัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนเก่ียวกับการบริการ 
ประชาชน 

ด าเนินการจ้างสถานศึกษา
ท าการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนที่เขา้
รับบริการของ อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 
การประเมนิผลการท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัิในเชงิปรมิาณ 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพฒันาที่
ด าเนินการจรงิ 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงนิที่
ด าเนินการจรงิ 

(บาท) 

เปา้หมายทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงการ ) 

1. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการพัฒนา 

การศึกษา 1 356,350 เด็กได้รับอาหารกลางวัน 
- ได้รับจัดการเรียนการสอน 
- ได้รับค่าหนังสือเรียน 
- ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.   1 1,388,121 สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียนในพ้ืนที่ 
อบต.บ้านวัง 

3. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สังคม 

งบกลาง 1 6,000 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวน 1 คน 

4.   1 7,193,000 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

5.   1 1,412,800 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

6.  การศึกษา 1 73,437 อาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน
เด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง 

7.   1 587,387 อาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน
เด็กเล็ก – ป.6 จ านวน 4 แห่ง 

8.  สร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

1 32,660 ด าเนินการตามโครงการเยาวชนบ้าน
วังรวมพลังต่อต้านยาเสพติด 
(อบายมุข) 

9.   1 21,290 ด าเนินการตามโครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10.   1 20,220 ด าเนินการตามโครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ าปี พ.ศ.2565 
(หลักสูตรการพับเหรียญจากริบบิ้น) 

11. 5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สาธารสุข 

สาธารณสุข 1 38,260 ด าเนินการตามโครงการปันย้ิมสร้าง
สุขผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความ
พอเพียง 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมีความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเองใช้ชีวิตตามรอย
แห่งความพอเพียง 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้น 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  
จิตใจและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพฒันาที่
ด าเนินการจรงิ 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงนิที่
ด าเนินการจรงิ 

(บาท) 

เปา้หมายทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงการ ) 

12.   1 28,260 ด าเนินการตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
- ค่าวัสดุ (วัคซีน) 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

13.   1 20,000 ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านดอนต าแย  
หมู่ที่ 1 

14.   1 20,000 ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านบุ หมู่ที่ 2 

15.   1 20,000 ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านวัง หมู่ที่ 3 

16.   1 20,000 ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านหนองกลาง
ดอน หมู่ที่ 4 

17.   1 20,000 ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ าใส 
หมู่ที่ 5 

18.   1 20,000 ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ 6 

19.   1 20,000 ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านถนนวารี  
หมู่ที่ 7 

20.   1 20,000 ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 8 

21.   1 20,000 ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านดอนมะยม  
หมู่ที่ 9 

22.   1 20,000 ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านดอนใหม่  
หมู่ที่ 10 

23.   1 20,000 ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านวังสง่า  
หมู่ที่ 11 

24. 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1 302,000 ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ดอนต าแย-ค้างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 

25.   1 302,000 ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกปาก
ทางนาเกลือ  
หมู่ที่ 3 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพฒันาที่
ด าเนินการจรงิ 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงนิที่
ด าเนินการจรงิ 

(บาท) 

เปา้หมายทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงการ ) 

26.   1 302,000 ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
มาบมะกอก หมู่ที่ 4 – โคกไม้แดง 
หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

27.   1 285,000 ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโคกไม้แดง หมู่ที่ 7 

28.   1 297,000 ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
โนนตาท้าว – หนองน้ าเปรื่อง  
หมู่ที่ 8 

29.   1 446,000 ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายวัดป่า – หนองน้ าใส 
หมู่ที่ 9 

30.   1 156,900 ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางล าจวน หมู่
ที่ 10 

31.   1 264,000 ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
โนนกรวด บ้านดอนต าแย หมู่ที่ 1 

32.   1 199,000 ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพวง – นาง
สมศรี บ้านบุ หมู่ที่ 2 

33.   1 222,000 ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองกลางเชื่อมถนน
สาย บ้านวังใหม่ – บ้านถนนวารี 
บ้านหนองกลางดอน หมู่ที่ 4 

34.   1 127,000 ด าเนินการก่อสร้างถนนดินเสริมหิน
คลุก สายบุใหญ่ บ้านหนองน้ าใส 
หมู่ที่ 5 

35.   1 158,000 ด าเนินการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านดอนมะยม – 
ต าบลบัลลังก์ บ้านดอนมะยม  
หมู่ที่ 9 

36.   1 200,000 อุดหนุนกิจการประปา 
37. 7.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา – วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

1 10,000 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อ าเภอโนนไทย 

38. 8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารงานทั่วไป 1 15,110 ด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพฒันาที่
ด าเนินการจรงิ 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงนิที่
ด าเนินการจรงิ 

(บาท) 

เปา้หมายทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงการ ) 

39.   1 212,760 ด าเนินการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้าง ประจ า 
และพนักงานจ้าง อบต.บ้านวัง 

40.  สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

1 46,180 ด าเนินการตามโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

41. 9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

รักษาความสงบ
ภายใน 

1 2,415 ด าเนินการตามโครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม ่

42.   1 5,715 ด าเนินการตามโครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศบาลสงการณ ์

43. 10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเกษตร 1 17,390 ด าเนินตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ าปี 2565 

44.   1 360 ด าเนินตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ 

45.   1 17,060 ด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสริิกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณา 
กรหิยชาติสยามบรมราชกุมาร ี

46.  สาธารณสุข 1 36,290 ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การคัดแยกขยะ การก าจัดขยะและ
อื่นๆ 

รวม 46 15,001,965  
 
 
 
 
 
 
 



33 
 
การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัิในเชงิคุณภาพ 
 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพฒันาที่
ด าเนนิการจรงิ 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงนิที่
ด าเนนิการจรงิ 

(บาท) 

เปา้หมายทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงการ ) 

ผลทีไ่ดร้บัจรงิหรอืสิง่ที่
เกิดขึน้จากเปา้หมายที่

ประชาชนไดร้บั 
1. 2. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการพัฒนา 
การศึกษา 1 356,350 เด็กได้รับอาหารกลางวัน 

- ได้รับจัดการเรียนการสอน 
- ได้รับค่าหนังสือเรียน 
- ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เด็กเล็ก ศพด.ได้รับอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
โภชนาการและได้รับค่า
อุปกรณ์ ค่าหนังสือ ค่า
การเรียนการสอนอย่าง
ถูกต้องและครบถว้น 

2.   1 1,388,121 สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนในพ้ืนที่ อบต.บ้าน
วัง 

เด็กนักเรียนมีอาหารที่
สะอาดถูกหลักโภชนาการ
ท าให้มีรา่งกายแข็งแรง มี
ความพร้อมในด้านร่างกาย 

3. 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคม 

งบกลาง 1 6,000 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จ านวน 1 คน 

สร้างขวญัและก าลังใจ
ให้แก่ผู้ปว่ย 

4.   1 7,063,500 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีขวัญและ
ก าลังใจได้รับสวสัดิการ
จากรัฐบาล 

5.   1 1,390,000 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้พิการได้รับสวัสดิการ
สังคม 

6.  การศึกษา 1 8,400 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
นักเรียนเด็กเล็ก จ านวน 1 
แห่ง 

เด็ก ศพด.ได้รับอาหาร
เสริม(นม) ครบถ้วน 

7.   1 55,944 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ
นักเรียนเด็กเล็ก – ป.6 
จ านวน 4 แห่ง 

เด็กนักเรียน ได้รับอาหาร
เสริม(นม)อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

8.  สร้างความ
เข้มแข็ง

ให้กับชุมชน 

1 25,956 ด าเนินโครงการเยาวชนบ้าน
วังรวมพลังต่อต้านยาเสพติด 
(อบายมุข) 

เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจถึงโทษของยาเสพ
ติด และไม่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 

9.   1 21,290 ด าเนินการตามโครงการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ สามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ 

10.   1 20,220 ด าเนินการตามโครงการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ าปี พ.ศ.
2565 (หลักสูตรการพับ
เหรียญจากริบบิ้น) 
 
 

ประชาชนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ สามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพฒันาที่
ด าเนนิการจรงิ 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงนิที่
ด าเนนิการจรงิ 

(บาท) 

เปา้หมายทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงการ ) 

ผลทีไ่ดร้บัจรงิหรอืสิง่ที่
เกิดขึน้จากเปา้หมายที่

ประชาชนไดร้บั 
11. 5. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
พัฒนาสาธารสุข 

สาธารณสุข 1 38,260 ด าเนินการตามโครงการ
ปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงอายุ
ตามวิถีแห่งความพอเพียง 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมี
ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองใช้ชีวิตตามรอย 
แห่งความพอเพียง 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุ
สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองเบื้องต้น 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจและอยู่ใน
สังคมอย่างมคีวามสุข 

ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง สามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 
และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจและอยู่ในสังคม
อย่างมีความสขุ 

12.   1 28,260 ด าเนินการตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 
- ค่าวัสดุ (วัคซีน) 
- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ประชาชนมีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้า แมวบ้า ที่อาจ
ส่งผลกระทบมาสูค่นได้
อย่างดีขึ้น 

13.   1 20,000 ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านดอนต าแย หมู่ที่ 1 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวโครงการที่ได้
ด าเนินการ 

14.   1 20,000 ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านบุ  
หมู่ที่ 2 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวโครงการที่ได้
ด าเนินการ 

15.   1 20,000 ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านวัง  
หมู่ที่ 3 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวโครงการที่ได้
ด าเนินการ 

16.   1 20,000 ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านหนอง
กลางดอน หมู่ที่ 4 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวโครงการที่ได้
ด าเนินการ 

17.   1 20,000 ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านหนองน้ า
ใส หมู่ที่ 5 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวโครงการที่ได้
ด าเนินการ 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพฒันาที่
ด าเนนิการจรงิ 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงนิที่
ด าเนนิการจรงิ 

(บาท) 

เปา้หมายทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงการ ) 

ผลทีไ่ดร้บัจรงิหรอืสิง่ที่
เกิดขึน้จากเปา้หมายที่

ประชาชนไดร้บั 
18.   1 20,000 ด าเนินโครงการตาม

พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 6 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวโครงการที่ได้
ด าเนินการ 

19.   1 20,000 ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านถนนวารี  
หมู่ที่ 7 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวโครงการที่ได้
ด าเนินการ 

20.   1 20,000 ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านวังใหม่ 
หมู่ที่ 8 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวโครงการที่ได้
ด าเนินการ 
 
 

21.   1 20,000 ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านดอนมะยม หมู่ที่ 9 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวโครงการที่ได้
ด าเนินการ 

22.   1 20,000 ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านดอนใหม่  
หมู่ที่ 10 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวโครงการที่ได้
ด าเนินการ 

23.   1 20,000 ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านวังสง่า  
หมู่ที่ 11 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวโครงการที่ได้
ด าเนินการ 

24. 6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

1 302,000 ด าเนินการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายดอนต าแย-
ค้างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

25.   1 302,000 ด าเนินการก่อสร้างถนน
หินคลุกปากทางนาเกลือ  
หมู่ที่ 3 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

26.   1 302,000 ด าเนินการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายมาบมะกอก 
หมู่ที่ 4 – โคกไม้แดง หมู่
ที่ 7 ต าบลบ้านวัง อ าเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพฒันาที่
ด าเนนิการจรงิ 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงนิที่
ด าเนนิการจรงิ 

(บาท) 

เปา้หมายทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงการ ) 

ผลทีไ่ดร้บัจรงิหรอืสิง่ที่
เกิดขึน้จากเปา้หมายที่

ประชาชนไดร้บั 
27. 

  

1 285,000 ด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
โคกไม้แดง หมู่ที่ 7 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

28.   1 297,000 ด าเนินการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายโนนตาท้าว – 
หนองน้ าเปรื่อง หมู่ที่ 8 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

29.   1 446,000 ด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
วัดป่า – หนองน้ าใส หมู่ที่ 
9 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

30.   1 156,900 ด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางล าจวน หมู่ที่ 10 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

31.   1 264,000 ด าเนินการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายโนนกรวด 
บ้านดอนต าแย หมู่ที่ 1 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

32.   1 199,000 ด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายพวง – นางสมศรี 
บ้านบุ หมู่ที่ 2 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

33.   1 222,000 ด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองกลางเชื่อมถนนสาย 
บ้านวังใหม่ – บ้านถนน
วารี บ้านหนองกลางดอน 
หมู่ที่ 4 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

34.   1 127,000 ด าเนินการก่อสร้างถนน
ดินเสริมหินคลุก สายบุ
ใหญ่ บ้านหนองน้ าใส หมู่
ที่ 5 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพฒันาที่
ด าเนนิการจรงิ 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงนิที่
ด าเนนิการจรงิ 

(บาท) 

เปา้หมายทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงการ ) 

ผลทีไ่ดร้บัจรงิหรอืสิง่ที่
เกิดขึน้จากเปา้หมายที่

ประชาชนไดร้บั 
35.   1 158,000 ด าเนินการซ่อมสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านดอนมะยม – ต าบล
บัลลังก์ บ้านดอนมะยม  
หมู่ที่ 9 

ประชาชนมีถนนที่มี
มาตรฐานส าหรับใช้ในการ
คมนาคมและใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว 

36.   1 200,000 อุดหนุนกิจการประปา อุดหนุนกิจการประปา 
37. 7.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา – วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

ศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

1 10,000 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
อนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อ าเภอโนนไทย 

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
อนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อ าเภอโนนไทย 

38. 8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

บริหารงาน
ทั่วไป 

1 15,110 ด าเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต 

ได้รับความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการป้องกัน
การทุจริต 

39.   1 212,760 ด าเนินการฝึกอบรมและดู
งานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บรหิาร
สมาชิกสภา อบต.พนักงาน
ส่วนต าบลลูกจ้าง ประจ า
และพนักงานจ้าง อบต.บ้าน
วัง 

ได้ศึกษาดูงานเพ่ือน ามา
ต่อยอดในพื้นที่อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

40.  สร้างความ
เข้มแข็ง

ให้กับชุมชน 

1 46,180 ด าเนินการตามโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาของ 
อบต.บ้านวัง สนองตาม
ความต้องการของ
ประชาชน 

41. 9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

รักษาความ
สงบภายใน 

1 2,415 ต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปใีหม ่

ประชาชนได้รับบริการ
และสามารถให้ค าแนะน า
ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล 
สามารถลดอุบัติเหตุได้  

42.   1 5,715 ต้ังจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศบาลสงการณ์ 

ประชาชนได้รับบริการ
และสามารถให้ค าแนะน า
ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล 
สามารถลดอุบัติเหตุได้ 

43. 10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเกษตร 1 17,390 ด าเนินตามโครงการเพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมจัด
ภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาด 
เพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 

44.   1 360 ด าเนินตามโครงการเพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการปลูกหญา้แฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

ประชาชนปลูกหญ้าแฝก
ตามพระราชด าริเพื่อ
ป้องกันการพังทลายของ
หน้าดิน 



38 
 
 
 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพฒันาที่
ด าเนนิการจรงิ 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงนิที่
ด าเนนิการจรงิ 

(บาท) 

เปา้หมายทีไ่ดร้บัจรงิ 
( ผลของโครงการ ) 

ผลทีไ่ดร้บัจรงิหรอืสิง่ที่
เกิดขึน้จากเปา้หมายที่

ประชาชนไดร้บั 
45.   1 17,060 ด าเนินการตามโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจกิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรหิยชาติสยาม
บรมราชกุมาร ี

มีพืชสมุนไพรไว้ใช้
ประโยชน์ เช่น ทานเป็น
ยารักษาโรค ใช้ส าหรับ
เป็นอาหาร เป็นต้น 

46.  สาธารณสขุ 1 36,290 ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการคัด
แยกขยะ การก าจัดขยะ
และอื่นๆ 

ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวกับการคัดแยกขยะ 
การก าจัดขยะ สามารถ
น าไปใช้กับการด าเนินการ
ในบ้านและชุมชนอย่าง
ถูกต้อง 

รวม 46 15,001,965   
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1.5 ปญัหาอปุสรรคการด าเนนิงานทีผ่่านมาและแนวทางแกไ้ข  
 2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังไม่สามารถ ด าเนินการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และจัดงานวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีโครงการท่ีสนับสนุนด้านการเกษตรน้อย เนื่องจากมีงบประมาณ
จ ากัด และประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ข้อเสนอควรจัดให้มีความรู้ ในด้าน
การเกษตร และอาชีพเสริมในช่วงว่างงานจากการเกษตร หาตลาด และดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีการดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ทุกคนท่ีได้ลงทะเบียนรับ
เบ้ียยังชีพ แต่ยังมีประชาชนท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือลงทะเบียนไม่ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ท าให้ไม่ได้รับเบี้ยในปีท่ีอายุครบท่ีจะสามารถรับเบ้ียยังชีพได้ แต่จะได้รับในปีถัดไป 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังสามารถด าเนินโครงการอุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ท้ัง 11 หมู่บ้าน  
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจ านวนมาก เช่น ถนนภายใน
ต าบลบ้านวังยังเป็นถนนดิน และมีการสัญจรท่ีมีรถบรรทุกหนักจ านวนมากท าให้ถนนช ารุด และการถมดินสูง
กว่าถนนท าให้น้ าขัง การกัดเซาะถนน ถนนขาดในช่วงฤดูฝน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการแก้ปัญหา
ยังไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากการด าเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และ
เจ้าหน้าท่ีกองช่างมีจ านวนน้อยไม่สามรถปฏิบัติงานได้ตามตรงตามแผน ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณนั้นๆ  
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารี 
อ าเภอโนนไทย เนื่องจากทางสภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทยไม่ได้ของงบประมาณจาก อบต. 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง สามารถด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต และได้ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง อบต.บ้านวัง เรียบร้อยแล้ว 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง สามารถด าเนินโครงการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์ เรียบร้อยแล้ว 
 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินงานคือโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการปลูก
หญ้าแฝก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามแผนด าเนินงานของ อบต.
แต่การด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วควรมีการดูแล รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างแท้จริง 
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สว่นที ่3   
ผลการวเิคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 

 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
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. 2565 

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. 2565 จ านวน.....93....
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......55.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....59.13...ของโครงการ
ท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) และ แก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  8) พบว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
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 

ประเด็นการ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ รอ้ยละชอง
คะแนนเตม็ 

๒.การ
ประเมนิผลการ
น าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นไปปฏบิัติ
ในเชงิปรมิาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ี
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ี
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้
ก าหนดไว้ 
๒) การวิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ ๗ 70 

 รวม 10 7 70 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  การด าเนินโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  มีกิจกรรมท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการและงบประมาณท่ีต้ังไว้ส่วนใหญ่จะเพียงพอ   จะมีบางโครงการท่ีต้องโอนงบประมาณ
เพิ่ม เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและหนังสือส่ังการและเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน พร้อมท้ังเพื่อน าไปเพื่อตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 
 
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 
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้ รอ้ยละของ

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 
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2.6 โครงการพัฒนา 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้
รอ้ยละของ
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 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้
รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

 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 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้
รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

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
ท่ีต้ังไว ้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 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  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) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
  (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
  (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
  (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  (3) การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม  
  (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
  (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (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 าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบันโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
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 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้น ได้จริงจากการด 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.2565/
เพิม่เตมิ/โอน

งบประมาณและ
จา่ยขาดเงนิสะสม 

(น าไปปฏิบตั)ิ 

คิดเป็นรอ้ยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 2 - - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 9 2 2.15 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 4 - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 13 9 9.67 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 20 13 13.97 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 20 21.50 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  
ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 

3 1 1.07 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

10 4 4.30 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

7 2 2.15 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5 4 4.30 

รวม 93 55 59.13 
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สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  การสรุปผลในภาพรวมท้ังหมดท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖5)     
ท่ีอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนต้ังจ่ายใหม่ โอน
งบประมาณเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดโครงการของ อบต.บ้านวัง ที่มีการเบิกจ่ายจริง มีดังนี้ 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
ลงนามใน
สญัญา 

เบกิจา่ย คงเหลอื 

1. 2 . ยุ ท ธศ าส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้านการศึกษา 

โครงการสนับสนุนรายจ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

375,100  356,350 18,750 

2.  อุ ด ห นุ น โค ร งก ารอ าห าร
กลางวันส าหรับนักเรียนขาด
แคลนในโรงเรียนในพ้ืนที ่

1,415,400  1,388,121 27,279 

3. 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคม 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

6,000  6,000 - 

4.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

7,740,000  7,193,000 547,000 

5.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

1,612,800  1,412,800 200,000 

6.  โครงการอาหารเสริม (นม ) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

93,900  73,427 20,473 

7.  โครงการอาหารเสริม (นม ) 
ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่ 

645,760  587,387 58,373 

8.  โครงการเยาวชนบ้านวังรวม
พ ลั ง ต่ อ ต้ า น ย า เส พ ติ ด
(อบายมุข) 

32,750  32,660 90 

9.  โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

21,290  21,290 - 

10.  โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี พ.ศ.2565 (หลักสูตร
การพับเหรียญจากริบบิ้น) 

20,220  20,220 - 

11. 5 . ยุ ท ธศ าส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงอายุ
ตามวิถีแห่งความพอเพียง 

46,960  38,260 8,700 

12.  โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพล
อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

52,760  47,510 5,250 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
ลงนามใน
สญัญา 

เบกิจา่ย คงเหลอื 

13. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1  
บ้านดอนต าแย 

20,000  20,000 - 

14. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านบุ 

20,000  20,000 - 

15. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านวัง 

20,000  20,000 - 

16. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4  
บ้านหนองกลางดอน 

20,000  20,000 - 

17. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5  
บ้านหนองน้ าใส 

20,000  20,000 - 

18. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 
บ้านโคกสะอาด 

20,000  20,000 - 

19. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7  
บ้านถนนวารี 

20,000  20,000 - 

20. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8  
บ้านวังใหม ่

20,000  20,000 - 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
ลงนามใน
สญัญา 

เบกิจา่ย คงเหลอื 

21. 

 

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 
บ้านดอนมะยม 

20,000  20,000 - 

22.  อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 
บ้านดอนใหม่ 

20,000  20,000 - 

23.  อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 11 
บ้านวังสง่า 

20,000  20,000 - 

24. 6 . ยุ ท ธศ าส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายดอนต าแย-ค้างพลูเหนือ 
หมู่ที่ 1 

302,700  302,000 700 

25.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ปากทางนาเกลือ หมู่ที่ 3 

310,000  302,000 8,000 

26.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายมาบมะกอก หมู่ที่ 4 – โคก
ไม้แดง หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านวัง 
อ า เภ อ โน น ไท ย  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 

302,700  302,000 700 

27.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโคกไม้แดง 

285,800  285,000 800 

28.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายโนนตาท้ าว – หนองน้ า
เปรื่อง หมู่ที่ 8 

302,700  297,000 5,700 

29.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
วัดป่า – หนองน้ าใส หมู่ที่ 9 

446,600  446,000 600 

30.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนางล าจวน หมู่ที่ 10 

164,900  156,900 8,000 

31.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายโนนกรวด บ้านดอนต าแย 
หมู่ที่ 1 

264,100  264,000 100 

32.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพวง – 
นางสมศรี บ้านบุ หมู่ที่ 2 

199,900  199,000 900 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
ลงนามใน
สญัญา 

เบกิจา่ย คงเหลอื 

33.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองกลางดอน
เชื่อมถนนสายบ้านวังใหม่ – 
บ้านถนนวารี บ้านหนองกลาง
ดอน หมู่ที่ 4 

222,800  222,000 800 

34. 
 

โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม
หินคลุก สายบุใหญ่ บ้านหนอง
น้ าใส หมู่ที่ 5 

127,500  127,000 500 

35. 

 

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ดอนมะยม – ต าบลบัลลังก์ 
บ้านดอนมะยม หมู่ที่ 9 

159,000  158,000 1,000 

36.  อุดหนุนกิจการประปา 200,000  200,000 - 
38. 7.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว
ศาสนา – วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวงอนุเสาวรีย์
ท้าวสุรนารี อ าเภอโนนไทย 

10,000  10,000 - 

39. 8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการสง่เสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

15,150  15,110 40 

39.  โครงการฝึกอบรมและดูงาน
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิก 
สภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง ประจ าและพนักงาน
จ้าง อบต.บ้านวัง 

212,760  212,760 - 

40.  โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและแผนอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

46,180  46,180 - 

41. 9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม ่

10,000  2,415 7,585 

42.  โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

10,000  5,715 4,285 

43. 10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ าปี 2565 

36,000  17,390 18,610 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบประมาณตาม

ข้อบญัญตั ิ
ลงนามใน
สญัญา 

เบกิจา่ย คงเหลอื 

44.  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

10,000  360 9,640 

45.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรหินชาติสยามบรมราช
กุมารี 

25,000  17,060 7,940 

46.  โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะ 

47,460  36,290 11,170 

 
 
 
รายละเอียดโครงการของ อบต.บ้านวัง ที่ได้ กันเงิน (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) มีดังนี้ 
 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบประมาณ

ตามขอ้บัญญัต ิ
กันเงนิ (กรณี
กอ่หนีผ้กูพนั) 

เบกิจา่ย คงเหลอื 

1. 4.ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการพฒันา
สงัคม 

โครงการอาหารเสริม (นม)  ส าหรับ
โรงเรียนในพื้นที่ 

645,760 53,699.94 587,387 4,673.06 

2. 6.ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายต่ า บ้านบุ  
หมู่ที่ 2 

243,100 243,000 - 100 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทุ่งด่าน หมู่ที่ 5 

285,400 285,000 - 400 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที่ 6 

282,700 282,000 - 700 

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยข้างศาลา SML – 
ถนนสายโนนไทย – หนองสรวง 
หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

282,700 282,700 - - 

6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านดอนต าแย – ต าบลบัลลังก์ หมู่
ที่ 10 บ้านดอนใหม่ ต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย จังนครราชสีมา 

4,794,700 3,105,555 - 1,689,145 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบประมาณ

ตามขอ้บัญญัต ิ
กันเงนิ (กรณี
กอ่หนีผ้กูพนั) 

เบกิจา่ย คงเหลอื 

7.  โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 5 ต าบลบ้าน
วัง อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

3,767,000 2,940,000 - 827,000 

8.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้าวัดถนนวารี  
หมู่ที่ 7 

173,000 172,000 - 1,000 

9. 8.ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการบรหิาร
จดัการบา้นเมอืงที่ด ี

โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการเข้ารับบริการของ 
อบต. 

20,000 18,000 - 2,000 

 
 
 
รายละเอียดโครงการของ อบต.บ้านวัง ที่ไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย มีดังนี้ 
 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 
งบประมาณ

ตามขอ้บัญญัต ิ
ลงนามใน
สญัญา 

เบกิจา่ย คงเหลอื 

1. 2.ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการจัดการศึกษาแหลง่เรียนรู้
นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

13,760  0  

2.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านวัง 

10,000  0  

3. 4.ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการพฒันา
สงัคม 

โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีของ อบต.บ้านวัง 

50,000  0  

4. 6.ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านบุ – บ้านดอนหัวบึง บ้านบุ หมู่
ที่ 2 ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

280,600  0  

5.  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

130,000  0  
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3. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดท่ีอยู่ในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (พ.ศ.
2565) 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 68 โครงการ ด าเนินการเบิกจ่ายเรียนร้อยแล้ว 60 โครงการ และกันเงิน 
จ านวน 9 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.2565 
 

  5. การได้รับประโยชน์ 
  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน และอุดหนุนส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ น า
งบประมาณไปด าเนินงานต่อไป เช่น ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมระบบประปา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนพื้นท่ี ให้มีร่างกายท่ี
แข็งแรง ฯลฯ 
 

  6. การวัดผล 
  การวัดผลนั้นจะวัดท่ีความพึงพอใจของประชาชน ท่ีใช้บริการว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นตาม
ค่าของ KPI ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 



๖๕ 

 

 

สว่นที ่4  
สรปุผล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบท่ีมีคุณภาพพร้อมท้ังเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
แหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ดังนี้ 
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนในโรงเรียนในพื้นท่ี 
   

  1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุและ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้พัฒนาเด็กและ 
 เยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต สนับสนุนอาหารเสริมนม สนับสนุนและ
ประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติดใน
ทุกระดับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาสงัคม 
ดังนี้ 
  - จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
  - จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการ 
  - จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
  - การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  - จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในพื้นท่ี 
  - โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต่อต้านยาเสพติด (อบายมุข) 
 

  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารสุข 
  สนับสนุนการด าเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ส่งเสริม ดูแล สุขภาพของประชาชน  จัด
ให้จัดการด้านการป้องกันโรคและการใช้ยาอย่างถูกวิธีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารสุข ดังนี้ 
  - ด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี 
  - โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิธีแห่งความพอเพียง 
  - โครงการอุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 11  
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  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และพลังงาน
แสงอาทิตย์  ด าเนินการโครงการดังนี้ 
  - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนต าแย – ค้างพลูเหนือ หมู่ท่ี 1 
  - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปากทางนาเกลือ หมู่ท่ี 3 
  - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายมาบมะกอก หมู่ท่ี 4 – โคกไม้แดง หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโคกไม้แดง หมู่ท่ี 7 
  - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนตาท้าว – หนองน้ าเปรื่อง หมู่ท่ี 8 
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่า – หนองน้ าใส หมู่ท่ี 9 
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางล าจวน หมู่ท่ี 10 
  - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนกรวด บ้านดอนต าแย หมู่ท่ี 1 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพวง – นางสมศรี บ้านบุ หมู่ท่ี 2
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกลางดอนเช่ือมถนนสายบ้านวังใหม่ – 
บ้านถนนวารี บ้านหนองกลางดอน หมู่ท่ี 4 
  - โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก สายบุใหญ่ บ้านหนองน้ าใส หมู่ท่ี 5 
  - โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนมะยม – ต าบลบัลลังก์ บ้านดอน
มะยม หมู่ท่ี 9 
  - อุดหนุนบริหารกิจการประปา 
 

  1.1.5 ยุทศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา –วฒันธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
  ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวโคราชและด าเนิน
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย ตามโครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เสร็จ
เรียนร้อยแล้ว 
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  - ได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 
  - การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - การฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง อบต.บ้านวัง 
  - โครงการส่งเสริมเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ได้ด าเนินโครงการ 
เรียบร้อยแล้ว 
  1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - มีการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  - ด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565 
  - ด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565 



๖๗ 

 

 

  1.1.8 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้
ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  - โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2565 
  - โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
  - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรหินชาติสยามบรมราชกุมารี 
  - โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  ได้ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ จ านวน 8  ยุทธศาสตร์  ปรากฏโครงการท่ีปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2565  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  สามารถด าเนินการตามเป้าหมายและมีผลผลิตของโครงการ
ตามแผนการท่ีได้วางไว้โดยมีโครงการท่ีมีเป้าหมายท่ีวางไว้ตามแผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2565 และโครงการ
จากการจ่ายขาดเงินสะสม  โอนงบประมาณ  จ านวน  68  โครงการ  สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้วจ านวน  60  โครงการ  กันเงิน จ านวน  9  โครงการ 
 

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการตามความต้องการของประชาชน  เช่น การดูแล
เด็กอนุบาลและโรงเรียนในพื้นท่ีให้มีอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ท าให้เด็กภายในต าบลบ้านวังมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์   มีความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ต่อไป 
  - ด าเนินดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ โดยเข้าไปดูแล เยี่ยมเยือน พร้อมท้ังจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพ ท าให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์  มีความพึงพอใจ ในการบริการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง
มอบให ้
  - ด าเนินการด้านการรักษาความสงบ การรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ , 
เทศบาลสงกรานต์ ไว้เพื่อบริการประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลให้เดินทางอย่างปลอดภัย 
  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
  การด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีความส าเร็จดังนี้ 
  - เด็กเล็ก นักเรียน มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงขึ้น ไม่มีเด็กท่ีขาดสารอาหารและได้รับบริการ
ครบทุกคน 
  - การด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เป็นตามแผนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ ฯลฯ 
  

 
 
 
 



๖๘ 

 

 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาของการบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง  ท้ังด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนา การบริหารโครงการและงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ดังนี้ 
   1) การประเมินด้านประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดคือ (1) ตัวช้ีวัดด้านห้วงเวลา (2) ตัวช้ีวัดด้าน
งบประมาณ และ (3) ตัวช้ีวัดจากการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนเห็นได้ว่าการบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินงานยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งหาค่าเฉล่ีย
โครงการจาก  10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ท่ีเป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ  ดังนั้น จึงเสนอแนะต่อคณะ
ผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารโครงการด้านห้วงเวลาให้เป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติต่างๆรวมท้ังความพร้อมของ
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ด าเนินกิจกรรมด้วย แล้ววางแผนก าหนดห้วงเวลาท่ีเหมาะสม 
  2) จากการประเมินด้านประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 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 าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
  4) การเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนทุกครั้งควรตรวจสอบงบประมาณและความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เรียบร้อยแล้วจึงจัดให้มีการ
ด าเนินการ เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวัง 

เรือ่ง รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านวงั อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 
************************* 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลแล้เสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ให้ทราบโดยท่ัวกันและสามารถเข้า
ตรวจสอบดูรายละเอียดได้ท่ี www.banwang.go.th 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  
 
 
 

( นายลัด  นวนกลางดอน ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

 

http://www.banwang.go.th/

