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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12,13 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว รวมทั้งต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคม 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ        
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้         
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ    
ในการด าเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบแบบประเมิน จนสามารถท าให้รายงานผล     
ฉบับนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 

 

                                                                                    15  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
                                                          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเเหลออม 
 

 

ค าน า 



 

 

หรอ่อง            หน้า 

ส่วนที ่๑ : บทน า         ๑ 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล     2 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     3 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      3 
4. การรายงานผล        5 
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      5 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     8 

ส่วนที ่๒ : การติดตามและประเมินผล       9 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   10 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น      10 
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น      13 
1.3 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเบิกจ่ายงบประมาณ 14 
1.4 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน   16 
1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  17 

 2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  18 
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     18 
  2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ     21 

ส่วนที่ ๓ : ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     43 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 44 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์     44 
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน     45 
1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     47 
1.4 ยุทธศาสตร์        48 

 2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น       50 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ     50 
2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา     51 
2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  51 

 
 

สารบัญ 



 
สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
 

2.4  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  52 
2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา     52 
2.6  โครงการพัฒนา       53 

ส่วนที่ ๔ : สรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ                57 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม     58 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   58 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ 2 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง   
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด  จุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้ มี  ส่วนได้เสียในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ  งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและ
เร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
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เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม   
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.หนองงูเหลือม           
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในต าบลหนองงูเหลือม หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองงูเหลือม ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองงูเหลือม ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่ง 
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้      
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน  เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม          
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม หรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ      
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น 

รายงาน เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย       
ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองงูเหลือม ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมมาปฏิบัติงาน 
  5.1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล         
หนองงูเหลือม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และ
อาจรวมถึงอ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ  
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองงูเหลือมก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  5.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองงูเหลือมก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  
  5.3.4  การส ารวจ (surveys)  ในที่นี่หมายถึ ง การส ารวจเ พ่ือประเมินความคิดเห็น            
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหนองงูเหลือม คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม จะมีการบันทึกการส ารวจ และ     
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5.3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม 
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6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ  รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม แต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองงูเหลือม 
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ส่วนที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 
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1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา  5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา   และแผนชุมชนต าบล 

เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม มียุทธศาสตร์หลักที่
จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม  ๕  ยุทธศาสตร์  และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองงูเหลือม จ านวน ๒๖ แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้บรรลุ
เป้าประสงค์   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปรับปรุงพันธ์พืช และเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต 
2. ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
3. สนับสนุนการท าเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ปรับปรุงสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน 
6. ก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
7. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ าให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลักถนนสายรองและถนน

ในหมู่บ้าน 
8. ขยายเขตไฟฟูาในครัวเรือนและไฟสาธารณะ 
9. ปรับปรุงระบบการผลิตประปาให้มีความสะอาดและเพียงพอกับความต้องการ 
10. พัฒนาขุดลอกคูคลอง และก่อสร้างแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค และบริโภค 
11. สร้างแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 3. ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่น าสู่การปฏิบัติ 
4. ร้อยละโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละโครงการแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง 
6. ร้อยละของจ านวนผู้ว่างงานลดลง  

 
 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 
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2. ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยการเรียนรู้ดูแลสุขภาพ   การปูองกัน
โรคและควบคุมโรค 

3. สนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.  สนับสนุนการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและสามารถ บริการประชาชน 
    ได้อย่างทั่วถึง 
5.  พัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
2. ร้อยละของผู้ที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพดีข้ึน 
3. ร้อยละของจ านวนผู้เสพผู้ค้ายาเสพติดลดลง 
4. ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 
5. ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนด้านการสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. พัฒนา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
4. จัดให้มีสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายและนันทนาการ 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการพัฒนา   ด้านการศึกษา 
2. ร้อยละระดับความพึงพอใจของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละระดับความพึงพอใจของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น 

 
 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชนและประชาชน ในการบริหารจัดการ

ขยะ การรักษาความสะอาดเส้นทางคมนาคม ล าน้ า และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การปูองกัน และแก้ไขปัญหาภาวะ   

โลกร้อน 
3. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บึงปรือแวง 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ 
 
 

 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และสถานที่ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองงูเหลือมให้มีความพร้อม และเหมาะสม เพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมพัฒนา ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพ  
ในการให้บริการประชาชน 

3. พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  
ไปสู่ประชาชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  
ของประชาชนและองค์กรต่างๆ 

ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
3. ร้อยละของงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

1. พันธกิจ (Mission) ประกอบด้วย 
๑. พัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

เพ่ือรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ 
๓. ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2. จุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goals)  
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ 

ของประชาชน และเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีความเจริญยิ่งขึ้น 
๒. ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชนให้ดีขึ้นพร้อมกับมีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ 
๓. ส่งเสริม อนุรักษ์ เพ่ิมพูนการเรียนรู้ของชุมชนและกิจกรรมทางศาสนา พร้อมธ ารงไว้ซึ่ง  

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงสืบต่อไป 
๔. ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบ 

เรียบร้อย การสร้างความมั่นคงเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๕. ส่งเสริม พัฒนา การบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วถูกต้องเป็นธรรม และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖. ส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

4. วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่การผลิตข้าวมาตรฐาน” 

 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
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1.๒: ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖5) 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 (ท่ีมา: ส านักปลัด) 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีที่ ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีที่ ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่  ๔ / พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีที่  ๕ / พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมห้าปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

157 156,867,860 117 46,588,675 144 30,026,600 295 69,820,200 258 70,535,000 971 373,838,335 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
สังคมการรักษาความปลอดภยั
และทรัพยส์ิน 

42 2,612,700 42 2,612,700 30 2,325,000 34 2,475,000 34 2,475,000 182 12,500400 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเที่ยว 

22 7,172,000 25 7,679,240 26 7,519,000 23 9,613,000 20 6,663,000 116 38,646,240 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 630,000 8 630,000 8 630,000 8 630,000 8 630,000 40 3,150,000 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ 

20 4,443,000 21 4,403,000 21 2,814,000 25 3,154,000 25 3,154,000 112 17,968,000 

รวม 249 171,725,560 213 61,913,615 229 42,914,600 385 85,674,200 345 83,457,000 1,421 445,684,975 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

(ท่ีมา: ส านักปลัด) 

*60 โครงการ จ าแนกเป็น โครงการตามข้อบัญญัติ 29 โครงการ และโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 31 โครงการ 
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 2563)  = 229  โครงการ 
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ปี พ.ศ.  2563)  =  113  โครงการ / (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = 7 โครงการ) รวมทั้งหมด = 120 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   113 x 100  = 49.34%        /คิดเป็นร้อยละ  120×100  =  52.40% 
                        229          229 

จ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติ (ปี พ.ศ.2563)       =  82   โครงการ (113-31) 
จ านวนโครงการที่ท าได้จริง (ตามข้อบัญญัติ) ปี พ.ศ. 2563                       =  69  โครงการ 
จ านวนโครงการจ่ายขาดจากเงินทุนส ารองเงินสะสม            =   31  โครงการ 
จ านวนโครงการจ่ายขาดจากเงินทุนส ารองเงินสะสมที่ท าได้จริง   =   30  โครงการ 
รวมโครงการที่ท าได้จริง ทั้งหมด = 99 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ       99x100   =   87.61 %  
                         113 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณ 
(ข้อบัญญัติ) 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการได้จริง  

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 144 30,026,600 *60 13,927,600 58 12,471,095 
๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

30 2,325,000 17 21,145,290 11 20,101,460 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

26 7,519,000 18 4,833,600 14 4,267,907 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 630,000 4 190,000 4 160,300 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 21 2,814,000 14 1,091,060 12 777,265.07 
รวม 229 42,914,600 113 41,187,550 99 37,778,027.07 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ 
(บาท) 

เงินสะสม 
(บาท) 

เงินอุดหนุน 
(บาท) 

รวมจ านวนเงิน 
แต่ละยุทธศาสตร์ 

(บาท) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 5,489,595 6,981,500 9,972,000 22,443,095 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 

20,101,460 - - 20,101,460 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเท่ียว 

4,267,907 - - 4,267,907 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

160,300 - - 160,300 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 777,265.07 - - 777,265.07 
รวมทั้งสิ้น (บาท) 30,796,527.07 6,981,500 9,972,000 47,750,027.07 

  

(ที่มา: ส านักปลัด) 
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1.4 : ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน  
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ลงนาม  
ในสัญญา 

(บาท) 
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โตนด หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองงูเหลือม บริเวณบ้าน
หมอภาส กว้าง 4 เมตร ยาว 544.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,178 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25  เมตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

  

 1,340,000 833,000 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
ตาวงษ ์หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองงูเหลือม ซอยบ้านนายมา
โนชเลียบคบองอีสานเขียว กว้าง 4 เมตร ยาว 

1,445 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 5,780 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

  

 3,566,000 2,133,000 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ประกายปรง หมู่ท่ี 7 บ้านเสม็ด หมู่ท่ี 11 บ้านโพธิ์
น้อย หมู่ท่ี 12 บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ท่ี 13 ต าบล
หนองงูเหลือม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 11,200 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

  

 6,762,000 5,662,000 

4.โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิว
ดินขนาดใหญ ่หมู่ท่ี 9 บ้านโนนหมัน ต าบลหนองงู
เหลือม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

  

 1,201,000 874,000 

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ท่ี 9 

ต าบลหนองงูเหลือม สายทางหลังโรงเหล็กไป กม.11 

กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 

0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา (เงิน
เหลือจ่าย) 

  

 391,000 390,000 

6.โครงการขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบน           

ไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ 
แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า   
แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 

  

 80,000 80,000 
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 1.5: ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
๑. มีปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านที่จะต้องด าเนินการอยู่ 

เป็นจ านวนมาก 
ให้ อบต.พิจารณาโครงการที่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามความเร่ งด่วน และ เร่ งรัดให้มีการด า เนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

๒. อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชนในหมูบ่้านได้ทั้งหมด 

น าโครงการที่เกินขีดความสามารถของ อบต. ไป
ประสานกับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อขอรับ   
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 

สรุป 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ตามที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน บรรจุโครงการไว้ จ านวน 
229 โครงการ สามารถน าโครงการมาด าเนินการได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 จ านวน 69 โครงการ 
จ่ายขาดจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 30 โครงการคิด และโครงการที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 8 โครงการ 
รวมทั้งสิน 107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.72 เปอร์เซ็น ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖3  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ลงนาม  
ในสัญญา 

(บาท) 
7.โครงการขุดลอกบึงปรือแวง หมู ่13    495,880 495,000 
8.โครงการเสริมท่อเมนประปารอบหมู่บ้าน  
บ้านสลักได หมู ่14 

  
 495,000 494,500 

รวม 14,330,880 10,961,500 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

            2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม มีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/ยุทธศาสตร์
จังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 

   1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 การพัฒนาการเกษตร 

          ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 3 ประเด็นการพัฒนาการเกษตร แผนย่อย 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

1.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
      ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล      
แผนย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ  สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
2.1. การพัฒนาสังคม  

       ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนย่อย (1)แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (2)การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย (3)การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น (4)การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
(5)การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ประเด็น
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 2.2. การส่งเสริมสุขภาพ 
 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุข
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ภาวะทีดี ประกอบด้วยแผนย่อย 5 แผน (1)การสร้างความรู้รอบด้านสุขภาวะและการปูองกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (2)การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (3)การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี (4)การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ (5)พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 2.3. การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง เชื่อมโยงกับแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง ประกอบด้วยแผนย่อย ดังนี้ (1)การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ (2)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (4)การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ (5)การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  
3.1. การศึกษา  

      ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ (1)ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (2)การ
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3.2. ศาสนา วัฒนธรรม 
 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม แผนย่อย คือ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 3.3. กีฬา 
 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา แผนย่อย คือ 
(1)การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ (2)การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ (3)การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย
เชื่อมต่อภาคและภูมิภาค  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 

 3.4. ท่องเที่ยว 
 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว แผนย่อย คือ การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3. 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่ อมต่อภาคและ
ภูมิภาค  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วยแผนย่อย คือ ๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ๒) การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ๓) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
๔) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ๕) การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริหารประชาชนและ 
ประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วยแผนย่อย คือ ๑) การพัฒนาบริการประชาชน ๒) การบริหารจัดการการเงินการ
คลัง ๓) การปรับสมดุลภาครัฐ ๔) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ๕) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดหารภาครัฐ  

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

แบบก ากับการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

  ประเด็นการประเมิน 
 

 

มีการ
ด าเนินงาน 

 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
๑ . มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๒ . มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๓ . มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
๔ . มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๕ . มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖ . มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน    
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  

ส่วนที่   ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น    

๗ . มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
๘ . มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
๙ . มีการวิ เคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ  
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐ . มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑ . มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒ . มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่ ง ยืน    
๑๓ . มีการก าหนดเป้าหมายพัฒนาท้องถิ่น    
๑๔ . มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
๑๕ . มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
๑๖ . มีการอนุมั ติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
๑๗ . มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์     
๑๘ . มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    

มีการด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน    

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
๒. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

  

 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 

แบบที่ 2: แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๒: ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
  
(ท่ีมา: ส านักปลัด) 
 
 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีที่ ๒ / พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีที่ ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่  ๔ / พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีที่  ๕ / พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 157 156,867,860 117 46,588,675 144 30,026,600 350 177,562,770 361 226,021,900 
๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมการ
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สนิ 

42 2,612,700 42 2,612,700 30 2,325,000 57 4,112,000 59 4,252,000 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

22 7,172,000 25 7,679,240 26 7,519,000 20 6,726,000 21 6,613,000 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 630,000 8 630,000 8 630,000 8 810,000 8 810,000 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 20 4,443,000 21 4,403,000 21 2,814,000 24 2,936,000 25 2,966,000 

รวม 249 171,725,560 213 61,913,615 229 42,914,600 459 192,146,770 474 240,662,900 
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๔. การน าโครงการมาจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

(ท่ีมา: ส านักปลัด) 

*48 โครงการ จ าแนกเป็น โครงการตามข้อบัญญัติ 30 โครงการ และโครงการจ่ายจากเงินสะสม 6 โครงการ และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 8 โครงการ อุดหนุนไฟฟูา 3 หมู่ 
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี 2564)  = 459  โครงการ 
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ปี พ.ศ.  2564) = 93 โครงการ / (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ = 4 โครงการ) รวมทั้งหมด = 97 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   93 x 100  = 20.26%        /คิดเป็นร้อยละ  97×100  =  21.13% 
                        459               459 

จ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติ (ปี พ.ศ.2564)       =  93   โครงการ  
จ านวนโครงการที่ท าได้จริง (ตามข้อบัญญัติ) ปี พ.ศ. 2564                       =  61  โครงการ   
จ านวนโครงการจ่ายจากเงินสะสม              =   6  โครงการ 
รวมโครงการที่ท าได้จริง ทั้งหมด = 67 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ       67x100   =   72.04 %  
                         93 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณ 
(ข้อบัญญัติ) 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการได้จริง  

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 350 177,562,770 *48 9,458,300 42 8,662,854.11 
๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

57 4,112,000  15 312,870 6 20,330,025 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

20 6,726,000 15 5,639,435 8 3,751,795 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 810,000 4 164,000 2 164,000 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 24 2,936,000 11 336,313.73 9 324,179.81 

รวม 459 192,146,770 93 15,910,918.73 67 13,069253.92 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  

(ท่ีมา: ส านักปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  

จ านวนโครงการที่อยู่ 
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี 
การยกเลิกโครงการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 14 4 28 8.00 308 88  - - 350 100 
๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม
การรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 

6 10.53 0 0 51 89.47 - - 57 100 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว 

8 40 0 0 12 60 - - 20 100 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 25 0 0 6 75 - - 8 100 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 9 37.5 0 0 15 62.5 - - 24 100 

รวม 39 8.50 28 6.10 392 85.40 - - 
 

459 100 
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โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖4)  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว(้บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการน้อมน าพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 
หล่อเลี้ยชุมชน 

งบ อบต. 3๐,๐๐๐ 
โอนลด 30,000 

 
  0 0 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่
ท่ี 8 สายทางบ้านยายเทา 

งบ อบต. 117,000 
 

  111,000.00 6,000.00 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกราด หมู่
ท่ี 1 สายทางศาลตาปุู ไปบ้านรวง หมู่ท่ี 3 

งบ อบต. 368,000 
 

  367,500.00 500.00 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่
ท่ี 9 สายทางบ้านนางผัน จ าปาโพธิ์ 

งบ อบต. 199,000 
 

  197,000.00 2,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่
ท่ี 9 สายทางบ้านนายสมโชค โชติกลาง 

งบ อบต. 166,000 
 

  165,000.00 1,000.00 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ท่ี 
12 สายทางบ้านนางฉลวย 

งบ อบต. 64,800 
 

  64,500.00 300.00 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ท่ี 
12 สายทางบ้านนางมณี ขอดวงกลาง 

งบ อบต. 108,000 
 

  107,500.00 500.00 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวง หมู่ท่ี 3 
สายทางบ้านนางอภิรดา-บ้านนางแสงจันทร์ 

งบ อบต. 165,000 
 

  164,500.00 500.00 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ท่ี 2 สายทางบ้านนางทองมี พันธุวงษ์ 

งบ อบต. 109,000 
 

  108,500.00 500.00 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ท่ี 2 สายทางบ้านนางน้อย จงเทพ 

งบ อบต. 76,000 
 

  75,500.00 500.00 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ท่ี 2 สายทางบ้านนายประมง ดาษงูเหลือม 

งบ อบต. 74,000 
 

  73,500.00 500.00 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว(้บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางโนนแค   
บ้านพระวังหาร หมู่ท่ี 4 

งบ อบต. 384,000 
 

  383,000.00 1,000.00 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนาย
สถิตถึงถนนปลอดฝุุน บ้านโพธ์ิปรือแวง หมู่ท่ี 
13 

งบ อบต. 246,000 
 

  195,000.00 51,000.00 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางศาลตาปุู 
บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ท่ี 13 

งบ อบต. 141,000 
 

  137,500.00 3,500.00 
 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 

งบ อบต. 138,000 
 

  137,000.00 1,000.00 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่
ท่ี 8 สายทางบ้านนายจ าลอง ใจงูเหลือม 

งบ อบต. 208,000 
 

  202,000.00 6,000.00 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ท่ี 
11 สายทางโรงน้ า เชี่อม บ้านยายนาญ 

งบ อบต. 494,000 
 

  493,500.00 500.00 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านประกาย
ปรง หมู่ท่ี 7 สายทางสามแยกบ้านนางทองย้อย 
เชื่อมเหมืองตายา 

งบ อบต. 135,200 
 

  132,000.00 200.00 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านสวาสด์ิ หมู่
ท่ี 6 สายทางสี่แยกย่าโม 

งบ อบต. 83,700 
 

  83,500.00 200.00 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองแดง 
หมู่ท่ี 15 สายทางจากสี่แยกศาลากลางบ้านถึง
ถนนมิตรภาพ 

งบ อบต. 460,000 
 

  460,000.00 0.00 

21 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ส าหรับติดตั้งเครื่อง
ออกก าลังกายกลางแจ้ง 

งบ อบต. 132,000 
 

  132,000.00 
 

0.00 

22 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหลังใหม่ 

งบ อบต. 319,000 
 

  318,000.00 1,000.00 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว(้บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

23 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต.หนองงู
เหลือม 

งบ อบต. 72,200 
 

 
 72,000.00 200.00 

24 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุไฟฟูา บริเวณ 
อบต.หนองงูเหลือม 

งบ อบต. 458,000 
 

  457,000.00 1,000.00 

25 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหิน
คลุก บ้านโตนด หมู่ท่ี 10 สายทางบุญละมัย 

งบ อบต. 346,000 
 

  306,000.00 40,000.00 

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักน้ า  
บ้านรวง หมู่ท่ี 3 

งบ อบต. 67,800 
โอนเพ่ิม (ครั้งท่ี 15) 

จ านวน 48,500 
 

  116,000.00 300.00 

27 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้าน
สวาสด์ิ หมู่ท่ี 6 สายทางคลองจาน 

งบ อบต. 430,000 
 

  364,000.00 66,000.00 

28 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว คสล. บ้านโพธ์ิ
น้อย หมู่ท่ี 12 สายทางบ้านนายบุญมี 

งบ อบต. 113,000 
 

  112,500.00 500.00 

29 โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล บริเวณที่ท า
การ อบต.หนองงูเหลือม บ้านนาตาวงษ์ หมู่ท่ี 8 

งบ อบต. 224,000 
 

  223,000.00 1,000.00 

30 โครงการปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณด้านหน้า 
อบต.หนองงูเหลือม 

งบ อบต. 298,000 
 

  265,000.00 33,000.00 

31 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ หมู่ท่ี 8 

เงินสะสม 431,000 
 

  431,000.00 0.00 

32 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าบ้านสลักได หมู่ท่ี 
14 

เงินสะสม 23,800 
 

  0.00 23,800.00 

33 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสวาสดิ์ หมู่ท่ี 6 สายทางบ้านนายอารี 

เงินสะสม 77,000 
 

  77,000.00 0.00 

34 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน บ้านประกายปรง 
หมู่ท่ี 7 

เงินสะสม 34,500 
 

  0.00 34,500.00 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ
ที่ต้ังไว(้บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านรวง หมู่ท่ี 3 สายทางหลังวัดรวง 

เงินสะสม 59,000 
 

 
 0.00 59,000.00 

36 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านหนองแดง 
หมู่ท่ี 15 สายทางโรงงานรัฐสีมา 2 เชื่อมหนองมะเขือ 

เงินสะสม 172,000 
 

  0.00 172,000.00 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ซอยรื่นรม บ้านประกายปรง หมู่ 7 

งบ อบต. 
(โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่) 

55,000 
 

  55,000.00 0.00 

38 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุกสายทางซอย
บ้าน อ.ชัชวาล เห็นกลาง ถึง บ้าน นายเฉลิม เห็น
กลาง บ้านโพธ์ิปรือแวง หมู่ 13 

งบ อบต. 
(โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่) 

24,000 
 

  24,000.00 0.00 

39 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก  
บ้านนาตาวงษ์ หมู่ท่ี 8 สายทางบ้านนายประนอม 

งบ อบต. 
(โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่) 

303,000 
 

  302,248.00 752.00 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโตนด หมู่ท่ี 10 สายทางบ้านนางสายฝน 

งบ อบต. 
(โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่) 

104,000 
 

  104,000.00 0.00 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนหมัน หมู่ท่ี 9 สายทางบ้านนายยงยุทธ 

งบ อบต. 
(โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่) 

133,000 
 

  133,000.00 0.00 

42 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุกบ้าน 
โนนกราด หมู่ท่ี 1 สายทางบ้านนางนงนุช  
เจียกงูเหลือม พร้อมวางท่อระบายน้ า 

งบ อบต. 
(โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่) 

113,000 
 

  113,000.00 0.00 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
หมัน หมู่ท่ี 9 สายทางซอยบ้านนางเย็น หมอนกลาง 

งบ อบต. 
(โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่) 

85,000 
 

  85,000.00 0.00 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณที่ต้ัง

ไว(้บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

44 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก สายทางเหมือง
ตาหยวก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ท่ี 12 

งบ อบต. 
(โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่) 

431,000 
 

 
 

0.00 431,000.00 

45 อุดหนุนการไฟฟูา เพื่อท าการขยายเขตไฟฟูา 3 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 5 หมู่ 8 หมู่ 13 

งบ อบต. 
 

820,000 
โอนเพ่ิม 

14,161.27 
โอนลด 129,500 

 

  704,626.11 34.16 

46 โครงการขุดบ่อพักตะกอนบึงปรือแวง ต าบลหนองงู
เหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

เงินสะสม 
(กิจการประปา) 

67,800 
 

  66,000.00 1,800.00 

47 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

งบ อบต. 250,000 
โอนลด 250,000 

 
  0.00 0.00 

ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาเศรษฐกจิ  
รวมท้ังหมด  47 โครงการ 

 
9,062,961.27 13 27 7 8,154,374.11 941,586.16 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว(้บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลอื ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ รายได้ อบต. 72,000    66,000.00 6,000.00 

๒. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

รายได้ อบต. 17,181,600 
 

  15,235,400.00 1,946,200.00 

3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ รายได้ อบต. 6,720,000    4,862,200.00 1,857,800.00 

4 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในต าบล งบ อบต. 10,000 
โอนลด 10,000 

   0.00 0.00 

5 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ผู้สูงอายุผู้พิการเยาวชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

งบ อบต. 30,000 
โอนลด 12,130 

   17,870.00 0.00 

6 โครงการสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ งบ อบต. 30,000 
โอนลด 30,000 

   0.00 0.00 

7 โครงการเฝูาระวังปูองกัน ปัญหายาเสพติด งบ อบต. 20,000 
โอนลด 4,025 

   15,975.00 0.00 

8 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

งบ อบต. 20,000 
โอนลด 20,000 

   0.00 0.00 

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ งบ อบต. 20,000 
โอนลด 20,000 

   0.00 0.00 

10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 

งบ อบต. 20,000 
โอนลด 20,000 

   0.00 0.00 

11 ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

งบ อบต. 10,000    0.00 10,000.00 

4 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว(้บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑2 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน 300,000 
โอนลด 300,000 

   0.00 0.00 

๑3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์  งบ อบต. 180,000 
โอนลด 100,000 

   78,840.00 1,160.00 

14 โครงการขับขี่ปลอดภยั งบ อบต. 15,000    13,275.00 1,725.00 
15 โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วง 

เทศกาลต่างๆ 
งบ อบต. 30,000    28,630.00 1,370.00 

16 โครงการจดัตั้งชุดปฏิบตัิการจติอาสาภัยพิบัติ  
อบต.หนองงูเหลือม 

งบ อบต. 50,000 
โอนลด 50,000 

   0.00 0.00 

17 โครงการฝึกซ้อมตามแผนปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

งบ อบต. 20,000    11,835.00 8,165.00 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

งบ อบต. 30,000 
โอนลด 30,000 

   0.00 0.00 

รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรกัษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน รวม 18 โครงการ 

 
24,162,445 9 0 9 20,330,025 3,832,420 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการจดัการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก      

งบ อบต. 12,000 
โอนลด 8,540 

   3,460.00 0.00 

๒. โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีนักเรียน 
ศพด.อบต.หนองงูเหลือม 

งบ อบต. 20,000 
โอนลด 19,530 

   470.00 0.00 

๓. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ งบ อบต. 80,000 
โอนลด 80,000 

   0.00 0.00 

๔. โครงการสรุปผลการจัดการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

งบ อบต. 15,000 
โอนลด 14,103 

   897.00 0.00 

๕. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรยีนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา ศพด. 
อบต.หนองงูเหลือม 

งบ อบต. 5,000 
โอนลด 3,000 

   2,000.00 0.00 

๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

งบ อบต. 797,700 
โอนลด 36,092 

   761,608.00 0.00 

  7. โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

งบ อบต. 20,000 
โอนลด 15,000 

   5,000.00 0.00 

 8. โครงการจัดแข่งขันกีฬา อบต. ต้านยาเสพติด งบ อบต. 100,000 
โอนลด 100,000 

   0.00 0.00 

9. โครงการจดังานฉลองวันแห่งชัยชนะของ
ท่านท้าวสุรนาร ี

งบ อบต. 30,000 
โอนลด 30,000 

   0.00 0.00 

 
 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

10. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองงูเหลือมตาม
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 

งบ อบต. 30,000 
โอนลด 30,000 

   0.00 0.00 

11. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองงูเหลือมตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา 

งบ อบต. 50,000 
โอนลด 50,000 

   0.00 0.00 

12. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองงูเหลือมตาม
โครงการวันส าคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา  
วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 

งบ อบต. 30,000 
โอนลด 30,000 

   0.00 0.00 

13. อุดหนุนกลุ่มโรงเรยีนต าบลหนองงูเหลือม งบ อบต. 50,000    50,000.00 0.00 
14. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน งบ อบต. 3,120,000    2,928,360.00 191,640.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ฯ  
รวมท้ังหมด 14 โครงการ  

3,943,435.00 8 0 6 3,751,795.00 191,640.00 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ต้ังไว้(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการปลูกปุาและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  งบ อบต. 8,000    8,000 0.00 

2 โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ า  งบ อบต. 176,800 
โอนลด 20,800 

   156,000 0.00 

3 โครงการจัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน งบ อบต. 10,000 
โอนลด 10,000 

   0.00 0.00 

4 โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม งบ อบต. 10,000 
โอนลด 10,000 

   0.00 0.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ฯ รวมท้ังหมด 4 โครงการ 164,000 2 0 2 164,000 0.00 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณที่ต้ัง

ไว้(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
 

งบ อบต. 130,000    121,605.76 8,394.24 

2. โครงการบริการ Internet ต าบลฟรี  
 

งบ อบต. 32,000    30,294.80 1,705.20 

3. โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 

งบ อบต. 20,000    5,229.25 14,770.75 

4. โครงการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิก  และพนักงานส่วนต าบล  

งบ อบต. 15,000    8,350.00 6,650.00 

5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

งบ อบต. 
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

15,000 
โอนลด 15,000 

   0.00 0.00 

  6. โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.  

งบ อบต. 20,000    18,000.00 2,000.00 

7. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน   งบ อบต. 40,000 
โอนลด 40,000 

   0.00 0.00 

8. โครงการประชุมประชาคมต าบลเพื่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

งบ อบต. 25,000 
โอนลด 25,000 

   0.00 0.00 

9. โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดท าแผนชุมชนสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

งบ อบต. 15,000 
โอนลด 500 

   14,500.00 0.00 

10. โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ  งบ อบต. 20,000 
โอนลด 20,000 

   0.00 0.00 

11. 
 

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  

งบ อบต. 250,000 
โอนลด 134,161.27 

   108,000.00 
 

7,838.73 

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริหารจัดเก็บภาษี
นอกพื้นท่ี 

งบ อบต. 5,000    200.00 4,800.00 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
  

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณที่ต้ัง

ไว้(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
เงินคงเหลือ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

13. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ตาม
โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. (สถานท่ีกลาง) 

งบ อบต. 20,000    20,000.00 0.00 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบรหิารจัดการ รวมท้ังหมด 13 โครงการ 
 

372,338.73 9 0 4 326,179.81 46,158.92 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ 
(บาท) 

เงินสะสม 
(บาท) 

เงินอุดหนุน 
(บาท) 

รวมจ านวนเงิน 
แต่ละยุทธศาสตร์ 

(บาท) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 8,154,374.11 805,300 16,468,900 25,428,574.11 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 

20,330,025 - - 20,330,025 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเท่ียว 

3,751,795.00 - - 3,751,795.00 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

164,000 - - 164,000 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 324,179.81 - - 324,179.81 
รวมทั้งสิ้น (บาท) 32,725,373.92 805,300 16,468,900 49,999,573.92 

 
(ที่มา: ส านักปลัด) 
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ส่วนที่ ๓: ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน  
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน  งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ลงนาม  
ในสัญญา 

(บาท) 
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตรอบบึงปรือแวง สายทางช่วงประปาบ้านโนน
หมัน หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา 1 สายทาง 

  

 4,619,000 3,417,000 

2.โครงการขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ท่ี 13 บ้านโพธิ์ปรือแวง 

ต าบลหนองงูเหลือม มีปริมาณดินขุด 310,730 ลูกบาศก์
เมตร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 

  

 9,961,000 9,806,638.80 

3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านสวาสด์ิ หมู่ท่ึ 6สาย
ทางโรงสีตานาย ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

  
 1,125,000 1,125,000 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธ์ิปรือ
แวง สายทางบ้านย่าแปลก ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

  
 763,900 763,900 

รวม 16,468,900 15,112,538.80 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  โดยเริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม   ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4 
 

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลทั่วไป  
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
๒. รายงานผลการด าเนินงานระยะ ๑๒ เดือน ( เดือนตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖4 )  

 

ส่วนที่ ๒: ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ทีบ่รรจุในข้อบัญญัติ

(น าไปปฏิบัต)ิ 

ร้อยละของโครงการ 
ที่ปรากฏในแผน     

สู่การปฏิบัต ิ
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 350 48 13.71 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

57 15 26.32 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

20 15 75.00 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 4 50 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 24 11 45.83 

รวม 459 93 20.26 

 

 

 

แบบที่ 3/1:แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
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ส่วนที ่3: ผลการด าเนินการ 

๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
(โดยท าการสุ่มส ารวจจากประชาชนต าบลหนองงูเหลือม หมู่ที่ 1 – 15 จ านวน 150 คน) 

     

 สรุปความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็น พอใจมาก 
(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 

(1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
 

52.67 44.67 2.67 

(2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
 

51.33 44.67 4.00 

(3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 
 

40.67 54.67 4.67 

(4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม             
     ต่อสาธารณะ 

37.33 57.33 5.33 

(5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

29.33 64.00 6.67 

(6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

30.00 60.67 9.33 

(7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปญัหา 
     ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

34.67 61.33 4.00 

(8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

49.33 46.00 4.67 

(9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากโครงการ / กิจกรรม ที่ผ่านมา 
 

54.67 40.00 5.33 

ภาพรวม 42.22 52.59 5.19 

42.22 % 

42.59 % 

 5.19 % 

พอใจมาก 

พอใจ 

ไม่พอใจ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตาม

และประเมินผล 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2564 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  20 18.82 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 55.45 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 9.18 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันในเขตจังหวัด       10 9.09 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.09 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.64 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.45 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.64 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.82 
 3.8 แผนงาน       5 4.73 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.82 

รวมคะแนน  100 92.27 
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1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 18.82  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ขอ งหมู่ บ้ า น / ชุ มชน /ต า บล  ลั กษณะ        
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3.00  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1.82  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2.00  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เ ช่ น  ก า ร ค ม นา ค ม ขนส่ ง  ก า ร ไ ฟฟู า        
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.91  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การ เกษตร  การประมง  การปศุ สั ต ว์       
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม   
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 1.91  

1.6 ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และ งานประจ า ปี  ภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น     
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 1.91  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ปุาไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2.00  
 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1.64  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

3 2.64  

รวม 20 18.82  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
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1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.00  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับ
หมันในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมัน นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 4.73  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 2.64  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

3 2.55  

2.4 การวิ เ ค ราะห์ทาง เศรษฐกิจ  ข้ อมู ล       
ด้ านราย ได้ ครั ว เ รื อน การส่ ง เส ริ มอา ชีพ       
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไปเป็นต้น 

3 2.73  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น  การประดิ ษฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.91  

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่       
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)     
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 2.45  

รวม 20 18.00  

 
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ได้มีการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 55.45  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนอง งู เหลือมสอดคล้องกั บสภาพสั งคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0 

10 9.18  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม ในเขตจังหวัด 
สอดคล้ อ งและ เ ช่ื อม โยงกั บสภาพสั งคม 
เศรษฐกิ จ  สิ่ งแวดล้ อมของท้ อ งถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ  20 ปี  แผ นพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 
4.0 

10 9.09  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 9.09  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.64  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม ที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.45  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.64  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4.82  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่ องหนึ่งหรือ
แ ผ น ง า น ที่ เ กิ ด จ า ก เ ปู า ป ร ะ ส งค์  ตั ว ช้ี วั ด           
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์ การบริหารส่ วนต าบล     
หนองงูเหลือมที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.73  
 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือมในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

5 
 

4.82 
 

 

 รวม 100 92.27  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2564 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.55 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 9.27 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9.27 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.55 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 56.27 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.91 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.73 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.55 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.73 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.45 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.36 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.82 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.64 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.82 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.82 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.73 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.73 
รวมคะแนน  100 93.91 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา้ 51 
 

2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้ านสั งคม ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม) 

10 9.55 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 9.55  
   
2.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ ด า เนินการใน เ ชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

9.27 
 
 

 

รวม 10 9.27  
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2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 
 
 

9.27 
 
 

 

รวม 10 9.27  
 
 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือมในมิตติ่าง ๆ จนน าไปสู่การจดัท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ
(Integration) กับองค์การบริหารส่วนต าบล        
หนองงูเหลือมที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ  

10 
 

9.55 
 

 

รวม 10 9.55  
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 2.6 โครงการพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60 56.27  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม
และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมันที่ก าหนดไว้   
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4.91  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.73  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5 4.55  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.73  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4.45  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ไ ด้ เ ป รี ยบ เ ชิ ง เ ป รี ยบ เที ยบ  เ ช่ น  ด้ า น เ กษต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4.36  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเ ช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 4.82  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4.64  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4.82  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 4.82  
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 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น            
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ (efficiency) ได้  เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.73  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมี ความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วั ดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.73  

รวม 100 93.91  
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ 
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1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4)  

จากการประเมินและติดตามโครงการ  /  กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  –  ๒๕๖5)
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   ที่ด าเนินงานโดย  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  เฉพาะ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  สามารถสรุปได้ดังนี้  

 จ านวนโครงการ  /  กิจกรรมทั้งหมด  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖4  มีจ านวนที่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น  93  โครงการ  (คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ ) 
 จ านวนโครงการ  /  กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖4  มีจ านวนทั้งสิ้น  39  

โครงการ  (คิดเป็นร้อยละ  41.94 %) ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
 จ านวนโครงการ  /  กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖4  มีจ านวนทั้งสิ้น  27   

โครงการ  (คิดเป็นร้อยละ  29.03%) ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
 จ านวนโครงการ  /  กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด า เนินการ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖4   มีจ านวนทั้งสิ้น  27  

โครงการ  (คิดเป็นร้อยละ  29.03%) 
 ไม่มีจ านวนโครงการ  /  กิจกรรมใดที่ถูกยกเลิก  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

2. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามแนวทางการจัดท า และประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ .ศ .  2561 -2564)  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.  2561  ทางคณะกรรมการจึงเสนอแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 

 

๑.  เนื่องด้วยปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
นั้นมีอยู่ เป็นจ านวนมาก  จึงควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  พิจารณาโครงการที่
จ า เป็นต้องด าเนินการตามความเร่งด่วน  และเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ  /กิจกรรม  ที่ตั้ง ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด า เนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  และให้พิจารณา
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่น  เ พื ่อ ให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล   

หนองงูเหลือม  และเป็นไปตามความเหมาะสมและถูกต้อง  
๒.  ในการแก้ไขปัญหาเรื ่องงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด า เนินโครงการต่าง  ๆ   ให้

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  น าโครงการที่ เกินขีดความสามารถขององค์การ   ไป
ประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป  

3.  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และถูกต้องในการเข้ารับบริการต่าง  ๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น   
 




