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เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม 
อ าเภอไชยวาน  จังหวัดอุดธานี 





๑ 
 

   
ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 
    

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามปละประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามี
ความส าคัญสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนการติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

  ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเพียงใดก็
ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง ระบบติดตามและระบบ
ประเมินผล จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติม หรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน 

 ๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม สูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

  



๒ 
 

 ๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๒.๑  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๒.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๒.๓  เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม

และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
๒.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

  

 ๓. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล  
๓.๑ กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑  
  แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น  ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ 
  ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้
  ขั้นตอนที่ ๒ 
  ๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้ 
   (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ดังนี้ 
   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



๓ 
 

  ขั้นตอนที่ ๓  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) ดังนี้ 
  (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามแลประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม  
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบฯ ดังนี้ 
  ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

 ๔. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
๔.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้ 

  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองแวง
แก้มหอม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  (๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
  แบบที่ ๑  การก ากับดูแลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๓ /๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   (๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการ
ติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-lass (www.dla.go.th) 
   

 ๕. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
๕.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 

http://www.dla.go.th/


๔ 
 

๕.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

๕.๓ เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ส่วนที่ ๒ 
วิสัยทัศน์  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีหน้าที่จะต้อง 

ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่ จึงจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ได้ก าหนดไว้ การก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต าบลในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมด้านการเมืองการบริหาร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม จะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุกด้าน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ” โดยมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข เป็น
ชุมชนปลอดจากอบายมุขและยาเสพติดเยาวชนในเขตพ้ืนที่มีคุณภาพ ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีความสามัคคีกัน 
และเป็นพลังพัฒนาต าบลให้มีความเจริญ ซึ่งในการพัฒนาด้านต่างๆ ส่งผลให้ เทศบาลต าบลหนองแวงแก้ม
หอม สามารถด าเนินการตามนโยบายและแผนงานและได้รับความไว้วางใจจากราษฎรให้เป็นที่ปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาในทุกๆด้าน ดังนั้นจึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ (Vision)  ดังนี้ 
๑.วิสัยทัศน์ 

 “หนองแวงน่ำอยู่ ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน” 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  กำรพัฒนำด้ำนเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภำพ
      ชีวิตที่ดี 
พันธกิจ    
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
เป้ำประสงค์ 
 ๑. ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตอย่างทั่วถึง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
 ๑. ร้อยละจ านวนครวัเรือนที่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่าย 

๑. จ านวนครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
๒. จ านวนพื้นที่ปลูกในต าบลพังงู 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มอาชีพมีการบริหาร
จดัการที่ดีข้ึนและยัง่ยืน 

๑. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  ส่วนสวัสดิการ , ส านักงานปลัด 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี          
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 

 
 



๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทาง   เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่  ๒  กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
     และสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ    
 ๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
เป้ำประสงค์ 
      ๑. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
 ๑. ร้อยละของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ิมรายได้ ๑. จ านวนรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

 
๒. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๑. พ้ืนที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด , กองช่าง 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี          
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ 
           ทันสมัยและเป็นสากล  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
    ทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธำนี  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศำสตร์ที ่ ๓  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
พันธกิจ    
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน  
เป้ำประสงค์ 
      ๑. เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการศึกษาครบถ้วน  บ ารุงอนุรักษ์รักษาประเพณีท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
 ๑. จ านวนเด็กเล็กท่ีได้รับการศึกษาครบถ้วน 
 ๒. จ านวนประเพณีในท้องถิ่น  
 



๗ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑. จ านวนโครงการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๒. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  เพ่ือพัฒนาเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑. ร้อยละครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการพัฒนาความรู้ 
๒. ร้อยละเด็กเล็กได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา 

๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

๑. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นใน 
แต่ละปี 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ 
           ทันสมัยและเป็นสากล  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
    ทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน   
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธำน ี  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
พันธกิจ    
 ๑. ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  พัฒนาระบบการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของประชาชน  
เป้ำประสงค์ 
      ๑. มีระบบการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน 
๔.๒ ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
 ๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของระบบการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. พัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ถนน สะพาน ท่อระบายน้ าและอาคารสถานที่  

๑. จ านวนถนนที่ก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 
๒. จ านวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม 
๓. จ านวนรางระบายน้ าที่ก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 
๔. จ านวนรางระบายน้ าที่ปรับปรุงและซ่อมแซม 

 - 



๘ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๒.พัฒนาไฟฟ้าและระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
 

๑.รอ้ยละไฟฟ้าสาธารณะครบทุกหมู่บ้าน 
๒.จ านวนการก่อสร้างระบบประปา 
๓.จ านวนการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา 

๔.๓ หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  กองช่าง 
๔.๔ ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี          
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ 
           ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
    ทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน   

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธำนี  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
พันธกิจ    
 ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี 
เป้ำประสงค์ 
 ๑. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
 ๑. จ านวนประชาชนที่มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ ๑. จ านวนประชาชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
    ทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
 
 

 
 



๙ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธำนี  
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศำสตร์ที่  ๖  กำรพัฒนำด้ำนกำรกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร 
พันธกิจ    
 ๑. พัฒนาบุคลากรในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เป้ำประสงค์ 
      ๑. บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔.๒ ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ 
 ๑. ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาอบรม 

 กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. พัฒนาศักยภาพการประชุมสภาเทศบาลต าบล ๑. จ านวนครั้งที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนอง

แวงแก้มหอม 
๒. ร้อยละสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแวง
แก้มหอมได้รับการอบรม 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ 
            ทันสมัยและเป็นสากล  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
    ทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม    
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน   
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธำนี  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

ส่วนที่ ๓  
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

 ๑. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
แบบแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๕) 
๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
๓.๘ แผนงาน (๕) 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๑ 
 

 

 การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และขอ้มูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

๒๐ 
(๓) 
 
 
 

๒๐ 
๓ 
 
 
 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 
 

๒ 
 

(๓) ข้อมูลเกีย่วกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) ๑ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

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

(๒) ๒ 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) ๒ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(๒) ๑ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) ๑ 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธกีาร และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

(๓) ๓ 

    



๑๒ 
 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

 
 
 
 

 
๒ 
 
 
 
 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผล
ของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑) 
 

๑ 
 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๒) 
 
 

๒ 
 
 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๒) 
 
 

๒ 
 
 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒) 
 

๑ 
 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดออ่น) O-
Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๒) 
 
 
 

๒ 
 
 
 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมตุิฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแกไ้ขปัญหา การก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อแก้ไข
ปัญหา 

(๒) 
 
 
 

๒ 
 
 
 

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบกิจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

(๙) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนนิงานท่ี
ผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

(๑) 
 
 
 

๑ 
 
 

 
 
 
 

 



๑๓ 
 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 
(๑๐) 

๘ 
 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand ๔.๐  

(๑๐) ๘ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ  Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๘ 

๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ   

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕) ๕ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เหน็ถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) ๕ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ท่ี
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) 
 

๔ 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(๕) ๔ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกลา่ว 

(๕) 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาทอ้งถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(๕) 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดยีวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจดัท าโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕) ๔ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๕ 

 



๑๔ 
 

หมำยเหตุ:  
 ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป    
          เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ประจ าปีได้  

 

 ๒. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
    ๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(๕) 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

๒.๑  สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
  การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ 
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม)  

๑๐ ๙ 

๒. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนทีด่ าเนินการจริงตามทีไ่ด้ 
ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
 ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ ๙ 

๓. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหนา้ทีห่รือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการที่
บรรลวุตัถุประสงคแ์ละ เป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๘ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ทีเ่กิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ 
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณา 
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

๑๐ ๘ 



๑๖ 
 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.โครงกำรพัฒนำ  
๕.๑  ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
๕.๔  โครงการมคีวาม  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
 
 
๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
๔ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๔ 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มผีลผลติ อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(๕) ๔ 

โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง (๕) โครงการ
สอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มติรตอ่สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุ
และ พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) ๔ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 
 
 
 
 

(๕) ๔ 



๑๗ 
 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
๕.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
๕.๖ โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗  โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกจิ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์ และนวตักรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๔ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได้ ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปจัจุบัน 

(๕) ๔ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยตุิธรรม(Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) ๔ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิน่ มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไมต่่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบญัญตัิ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 
 
 
 
 

(๕) ๕ 



๑๘ 
 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๑  มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) ๔ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๕ 
 

๒.๒ สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ    ( SWOT ) 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม จึงได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT  ดังนี้ 
 (๑)  จุดแข็ง  (S : Strength) 
-  ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และคุณภาพ
ชีวิต 
-  มีโรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา  ๑  แห่ง  สามารถรองรับการศึกษาของเด็กนักเรียนได้ 
อย่างเพียงพอ 
-  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
-  มีการประสานร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลกับส่วนราชการในพื้นท่ี 
-  มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  ไปสู่ตัวจังหวัดอุดรธานี 
-  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
-  มีแล่งน้ าน้ าที่สามารถใช้ในการเกษตร  อุปโภค  บริโภค 
 (๒)  จุดอ่อน (W : Weakness)  
-  ผู้น าชุมชน  ขาดภาวะผู้น าที่ดี 
-  เป็นสังคมเกษตรกรรม และ ขายแรงต่างประเทศ ชาวบ้านจึงไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้าน
เศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง  ประชาชนขาดความสามัคคี 



๑๙ 
 

-  เด็กและเยาวชนบางส่วนใหญไ่ม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
-  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพ้ืนที่น าลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง 
-  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเมื่อมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
- บุคลากรท้องถิ่นยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมทั้ง
ระบบ 
การบริการที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเกี่ยวข้อง 
-  ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรยังต้องได้รับการเสริมสร้างจิตส านึก การ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม 
-  การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนาได้ครอบคลุมการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน งบประมาณส่วนใหญ่จะน าไปใช้เป็นงบลงทุน 
(๓)  โอกำส (O : Opportunity)                     
-  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อต่อไปยังต่างอ าเภอได้ 
-  เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอมมีศักยภาพและความพร้อมด้านครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
-  มีหน่วยงานราชการ และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ  เช่น  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มกองทุน 
(๔)  ภัยคุกคำม  (T : Threaten ) 
-  ปัญหาด้านยาเสพติด และด้านการพนัน ยังไม่หมดไป 
-  ปัญหาด้านสาธารณสุข ในด้านโรคติดต่อ ซึ่งยังควบคุมไม่ได้เท่าที่ควร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ส่วนที่ ๔ 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 

๑. แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค ำชี้แจง :  แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 

 ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น √  
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง √  
๔. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ ๒ กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น √  
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

√  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

√  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  

แบบท่ี ๑ แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

 



๒๑ 
 

 

 ๒. แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 
 ค ำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนด
 ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการด าเนินงาน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 

 ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม 
 ๒.  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน  ๒๕๖๕)  
 ส่วนที่  ๒  ผลกำรติดตำมผลด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิน่  ผลกำรติดตำมผลด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธำนี(ระหว่ำงเดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  ถึง กันยำยน ๒๕๖๕) 
 ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศำสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 
๑. การพัฒนาด้านเสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและ
ครอบครัวเขม้แข็ง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

- - ๓๐ ๒,๐๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๐๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๐๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๐๗๐,๐๐๐ ๑๒๐ ๘,๒๘๐,๐๐๐ 

๒. การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การบริหารจดัการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

- - ๓๔ ๒,๘๒๒,๐๐๐ ๒๕ ๑,๙๔๒,๐๐๐ ๓๓ ๒,๗๙๒,๐๐๐ ๒๗ ๒,๐๗๒,๐๐๐ ๑๑๙ ๙,๖๒๘,๐๐๐ 

 

แบบท่ี ๒ แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒๒ 
 

 ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ยุทธศำสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดา้นการศึกษาและกีฬา 

- - ๒๕ ๔,๒๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๓,๘๗๐,๐๐๐ ๒๕ ๔,๒๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๓,๘๗๐,๐๐๐ ๙๒ ๑๖,๓๒๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- - ๘๙ ๔๙,๕๙๐,๐๐๐ ๒๓ ๘,๕๕๕,๐๐๐ ๘๓ ๖๔,๔๙๐,๐๐๐ ๑๓๑ ๖๐,๓๔๕,๐๐๐ ๓๒๖ ๓๔๕,๕๔๐,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 

- - ๘ ๗๕๐,๐๐๐ ๔ ๖๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๓๓ ๒,๖๔๐,๐๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ 

- - ๒๙ ๔,๕๘๕,๐๐๐ ๒๓ ๑,๓๐๕,๐๐๐ ๒๓ ๓,๗๖๕,๐๐๐ ๖๖ ๒,๐๘๕,๐๐๐ ๑๔๑ ๑๑,๗๔๐,๐๐๐ 

รวม - - ๒๑๕ ๖๔,๑๐๗,๐๐๐ ๑๒๖ ๑๘,๓๘๒,๐๐๐ ๑๙๗ ๗๗,๕๐๗,๐๐๐ ๒๙๓ ๗๑,๕๙๒,๐๐๐ ๘๓๑ ๓๙๔,๑๔๘,๐๐๐ 
 

 ๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด(ทุกโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จึงสามารถยกข้อ ๓ มาใส่ได้เลย) 
 

ยุทธศำสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 
๑. การพัฒนาด้านเสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชน
และครอบครัวเข้มแข็ง มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

- - ๓๐ ๒,๐๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๐๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๐๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๐๗๐,๐๐๐ ๑๒๐ ๘,๒๘๐,๐๐๐ 

 
 



๒๓ 
 

 ๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด(ทุกโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จึงสามารถยกข้อ ๓ มาใส่ได้เลย) (ตอ่) 
 

ยุทธศำสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบ 

ประมำณ 
๒. การพัฒนาด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว การบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - ๓๔ ๒,๘๒๒,๐๐๐ ๒๕ ๑,๙๔๒,๐๐๐ ๓๓ ๒,๗๙๒,๐๐๐ ๒๗ ๒,๐๗๒,๐๐๐ ๑๑๙ ๙,๖๒๘,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดา้นการศึกษาและกีฬา 

- - ๒๕ ๔,๒๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๓,๘๗๐,๐๐๐ ๒๕ ๔,๒๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๓,๘๗๐,๐๐๐ ๙๒ ๑๖,๓๒๐,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- - ๘๙ ๔๙,๕๙๐,๐๐๐ ๒๓ ๘,๕๕๕,๐๐๐ ๘๓ ๖๔,๔๙๐,๐๐๐ ๑๓๑ ๖๐,๓๔๕,๐๐๐ ๓๒๖ ๓๔๕,๕๔๐,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 

- - ๘ ๗๕๐,๐๐๐ ๔ ๖๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๓๓ ๒,๖๔๐,๐๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ 

- - ๒๙ ๔,๕๘๕,๐๐๐ ๒๓ ๑,๓๐๕,๐๐๐ ๒๓ ๓,๗๖๕,๐๐๐ ๖๖ ๒,๐๘๕,๐๐๐ ๑๔๑ ๑๑,๗๔๐,๐๐๐ 

รวม - - ๒๑๕ ๖๔,๑๐๗,๐๐๐ ๑๒๖ ๑๘,๓๘๒,๐๐๐ ๑๙๗ ๗๗,๕๐๗,๐๐๐ ๒๙๓ ๗๑,๕๙๒,๐๐๐ ๘๓๑ ๓๙๔,๑๔๘,๐๐๐ 

 
 

 
 

 



๒๔ 
 

๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี   ๒๕๖๕ 
 ๕.๑  รายละเอียดการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์  ทั้ง ๖  ยุทธศาสตร์ โดยได้น าแผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี ๒๕๖๕ จ านวน   ๒๙๓ โครงการ สามารถน ามาบรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕ จ านวน   ๔๐    โครงการ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไมไ่ด้บรรจุแผนงาน/โครงการ ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 

      ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๑ แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๑ โครงการ รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ เพิม่พื้นท่ีป่า 

๒๐,๐๐๐ พื้นที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

ส านักปลดั พื้นที่สาธารณะ 
มีพื้นทีส่ีเขียว

เพิ่มขึ้น 

เพิ่มพื้นท่ีป่า 
จ านวน ๓ ไร ่

๑๐,๐๐๐ ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 

จ ากัด 

เพิ่ม
ระยะเวลา 

ในการ
ด าเนนิงาน 

- 

๒ โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ าล้นล าห้วยเอเฮ  
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแซง  

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ๔๙๑,๐๐๐ ล าห้วยเอเฮ 
หมู่ที่ ๔ 

บ้านหนองแซง 

กองช่าง - - - - - ก าลัง
ด าเนินการ 

๓ โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ าล้นล าห้วย 
ไพจานน้อย หมู่ที ่๑๔ 
บ้านบ่อแก้ว 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ๔๙๑,๐๐๐ ล าห้วยไพจาน 
หมู่ที่ ๑๔ 

บ้านบ่อแก้ว 

กองช่าง ประชาชนมีที่กัก
เก็บน้ าไว้ใช้

ตลอดป ี

ฝายน้ าล้น 
จ านวน ๑ ลูก 

๔๙๐,๐๐๐ - เพื่อเพ่ิม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ าใน
ฤดูแล้ง ควร
ขุดลอกล า

ห้วยให้ลึกอีก 

- 

 

 



๒๕ 
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ 
๓.๑ แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๑ โครงการ จดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมวันเด็ก ๓๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวงแก้ม

หอม 

กองการศึกษา - - - - - ไม่ได้
ด าเนินการ  
เนื่องจาก

สถานการณ ์
โควิด 

๒ ค่าอาหารกลางวนัศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด 
สาเกต ุ

จัดหาอาหาร
กลางวันให้เด็ก
นักเรียน ศพด. 

วัดสาเกต ุ

๒๙๘,๔๑๐ ศพด. 
วัดสาเกต ุ

กองการศึกษา เด็กนักเรยีน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๕๘ คน 

๒๖๘,๔๘๕ - จัดท าอาหาร
ที่มีเมนู

หลากหลาย
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

- 

๓ ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด 
ศรีชมช่ืน 

จัดหาอาหาร
กลางวันให้เด็ก
นักเรียน ศพด. 
วัดศรีชมช่ืน 

๒๒๑,๒๓๕ ศพด. 
วัดศรีชมชื่น 

กองการศึกษา เด็กนกัเรยีน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน ถูกต้อง

ตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๔๓ คน 

๑๙๓,๘๓๐ - จัดท าอาหาร
ที่มีเมนู

หลากหลาย
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

- 

 

 
 
 

 
 



๒๖ 
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ (ต่อ) 
๓.๑ แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๔ ค่าจัดการเรียนการ
สอน(วัสดุการศึกษา 
ศพด.วัดสาเกตุ) 

จัดหาวัสดุ
การศึกษา ให้เด็ก

นักเรียน 

๘๖,๗๐๐.๐๐ ศพด. 
วัดสาเกต ุ

กองการศึกษา เด็กมีพัฒนาการ
ที่สมวัย 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๕๑ คน 

๙๐,๑๐๐ วัสดุการเรียนการ
สอน หาคอ่นข้าง

ยากเนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ 

๑๙ 

หาผู้รับจ้าง
หลายๆราย

เพือ่
เปรียบเทยีบ
ราคาและมี
ตัวเลือกเพิ่ม

มากขึ้น 

- 

๕ ค่าจัดการเรียนการ
สอน(วัสดุการศึกษา 
ศพด.วัดศรีชมชื่น) 

จัดหาวัสดุ
การศึกษา ให้เด็ก

นักเรียน 

๖๒,๙๐๐ ศพด. 
วัดศรีชมชื่น 

กองการศึกษา เด็กมีพัฒนาการ
ที่สมวัย 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๓๗  คน 

๖๒,๙๐๐ วัสดุการเรียน
การสอน หา
ค่อนข้างยาก

เนื่องจาก
สถานการณ์โรค

โควิด ๑๙ 

หาผู้รับจ้าง
หลายๆราย

เพื่อ
เปรียบเทยีบ
ราคาและมี
ตัวเลือกเพิ่ม

มากขึ้น 

- 

๖ ค่าหนังสือเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดสาเกต ุ

จัดหาหนังสือเรียน
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

๑๐,๒๐๐ ศพด. 
วัดสาเกต ุ

กองการศึกษา เด็กมสีื่อการ
เรียนการสอนที่

สมวัย 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๕๑ คน 

๗,๘๐๐ แหล่งหนังสือ
ส าหรับเด็ก  

หาค่อนข้างยาก  
อยู่ไกล 

จัดหาแหล่ง 
หนงัสือ

ส าหรับเด็ก ไว้
หลายๆ
ช่องทาง 

- 

 
 



๒๗ 
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ (ต่อ) 
๓.๑ แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๗ ค่าหนังสือเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี
ชมชื่น 

จัดหาหนังสือเรียน
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

๗,๔๐๐ ศพด. 
วัดศรีชมชืน่ 

กองการศึกษา เด็กมสีื่อการ
เรียนการสอนที่

สมวัย 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๓๗ คน 

๖,๐๐๐ แหล่งหนังสือ
ส าหรับเด็ก หา
ค่อนข้างยาก  

อยู่ไกล 

จัดหาแหล่ง 
หนงัสือ

ส าหรับเด็ก ไว้
หลายๆ

ช่องทาง เพื่อ
ง่ายต่อการ
จัดซื้อและ
เลือกสรร 

- 

๘ ค่าอุปกรณ์การเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สาเกต ุ

จัดหาอุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเดก็

นักเรียน 

๑๐,๒๐๐ ศพด. 
วัดสา 
เกต ุ

กองการศึกษา เด็กมีอุปกรณ์
การเรยีน ท่ีทัน
ต่อเหตุการณ์ 

เหมาะสมกับวัย 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๕๑  คน 

๗,๘๐๐ แหล่งจัดหา
อุปกรณ์การ

เรียนส าหรับเด็ก 
หาค่อนข้างยาก  

อยู่ไกล 

จัดหาแหล่ง 
อุปกรณ์การ
เรียน หรับ

เด็ก ไว้หลายๆ
ช่องทาง เพื่อ
ง่ายต่อการ
จัดซื้อและ
เลือกสรร 

- 

 
 
 
 

 



๒๘ 
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ(ต่อ) 
๓.๑ แผนงำนกำรศึกษำ  

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมทีเ่กิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนนิงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๙ ค่าอุปกรณ์การเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีชมช่ืน 

จัดหาอุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเด็ก

นักเรียน 

๗,๔๐๐ ศพด. 
วัดศรีชมช่ืน 

กองการศึกษา เด็กมีอุปกรณ์
การเรยีน ท่ีทัน
ตอ่เหตุการณ์ 

เหมาะสมกับวัย 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๓๗  คน 

๖,๐๐๐ แหล่งจัดหา
อุปกรณ์การ

เรียนส าหรับเด็ก 
หาค่อนข้างยาก  

อยู่ไกล 

จัดหาแหล่ง 
อุปกรณ์การ
เรียน หรับ

เด็ก ไว้หลายๆ
ช่องทาง เพื่อ
ง่ายต่อการ
จัดซื้อและ
เลือกสรร 

- 

๑๐ ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สาเกต ุ

จัดหาเครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับ

นักเรียน 

๑๕,๓๐๐ ศพด. 
วัดสาเกต ุ

กองการศึกษา เด็กนักเรยีน มี
เครื่องแบบ

นักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๕๑  คน 

๑๑,๗๐๐ - - - 

๑๑ ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศรีชมช่ืน 

จัดหาเครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับ

นักเรียน 

๑๑,๑๐๐ ศพด. 
วัดศรีชมชื่น 

กองการศึกษา เด็กนักเรยีน มี
เครื่องแบบ

นักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๓๗  คน 

๙,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 

 



๒๙ 
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ (ต่อ) 
๓.๑ แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๑๒ ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสาเกต ุ

จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

๒๑,๙๓๐ ศพด. 
วัดสาเกต ุ

กองการศึกษา ผู้เรยีน 
มีคุณภาพ 

ในกิจกรรมการ
เรียน 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๕๑  คน 

๑๖,๗๗๐ บุคลากร ผู้สอน 
ไม่ได้รับความรู้
ในการพัฒนา

กิจกรรม 
การเรยีน  

อย่างสม่ าเสมอ 

จัดสรร
งบประมาณ
ในการพัฒนา

ผู้สอน ให้
ได้รับความรู้ 
เพิ่มเตมิอย่าง

สม่ าเสมอ 

- 

๑๓ ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีชมช่ืน 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

๑๕,๙๑๐ ศพด. 
วัดศรีชมชื่น 

กองการศึกษา ผู้เรยีน 
มีคุณภาพ 

ในกิจกรรมการ
เรียน 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน  
๓๗  คน 

๑๒,๙๐๐ บุคลากร ผู้สอน 
ไม่ได้รับความรู้
ในการพัฒนา

กิจกรรม 
การเรยีน  

อย่างสม่ าเสมอ 

จัดสรร
งบประมาณ
ในการพัฒนา

ผู้สอน ให้
ได้รับความรู้ 
เพิม่เตมิอย่าง

สม่ าเสมอ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ (ต่อ) 
๓.๑ แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๑๔ ค่าอาหารเสรมิ(นม) 
ศพด. และ โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
- ค่าอาหารเสริม(นม)
ศพด.วัดสาเกตุ  
- ค่าอาหารเสริม(นม)
ศพด.วัดศรีชมชื่น 
- ค่าอาหารเสริม(นม)
ร.ร.หนองแวงวิทยา 
- ค่าอาหารเสริม(นม)
ร.ร.บ้านค ายาง 
- ค่าอาหารเสริม(นม)
ร.ร.บ้านหนองแซง 

จัดหาอาหารเสริม
(นม)ส าหรับเด็ก

นักเรียน  

๘๕๘,๔๕๗ 
 
 

(๑๑๑,๑๔๐) 
 

(๘๒,๓๙๖) 
 

(๓๙๖,๖๕๓) 
 

(๕๕,๕๗๐) 
 

(๒๑๒,๖๙๘) 
 

 
 

ศพด. 
วัดสาเกต ุ

 
ศพด. 

วัดศรีชมชื่น 
ร.ร.หนองแวง

วิทยา 
ร.ร.บ้านค า

ยาง 
ร.ร.บ้าน 

หนองแซง 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่เติบโต สมวัย 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) 

ครบจ านวน   
๔๔๘ คน 

๗๘๐,๑๒๓.๔๐ - คิดค้นพัฒนา
อาหารเสริม
(นม) สูตรที่
ดึงดูด ให้เด็ก
ชวนอยากดื่ม
นมโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๑ 
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ(ต่อ) 
๓.๑ แผนงำนกำรศึกษำ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ผลการ
ด าเนนิงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 

 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

 

ปญัหา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

หมายเหต ุ

๑๕ อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ร.ร.หนอง
แวงวิทยา 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา

ท าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก
นักเรียน  

ร.ร.หนองแวง
วิทยา 

๘๖๙,๔๐๐ ร.ร.หนองแวง
วิทยา 

กองการศึกษา เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร

กลางวัน ถูกต้อง
ตามหลัก

โภชนาการ
ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร

กลางวัน 
ครบถ้วน 
จ านวน  

๒๐๗ คน 

๘๓๐,๕๕๐ เด็กบางคนไม่
ชอบทานอาหาร

กลางวันที่  
ร.ร.จดัให ้

ให้ผู้ประกอบ
อาหาร จัดท า

อาหารที่
หลากหลาย
เพื่อดึงดูดให้

เด็กชอบ
รับประทาน
อาหารที่ ร.ร.

จัดให ้

- 

๑๖ อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ร.ร.บ้านค า
ยาง 

เพื่อจา่ยเป็น
คา่จ้างเหมา

ท าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก
นักเรียน  

ร.ร.บ้านค ายาง 

๑๒๑,๘๐๐ ร.ร.บ้านค า
ยาง 

กองการศึกษา เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร

กลางวัน ถูกต้อง
ตามหลัก

โภชนาการ
ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร

กลางวัน 
ครบถ้วน 
จ านวน  
๒๙ คน 

๑๒๗,๐๕๐ เด็กบางคนไม่
ชอบทานอาหาร

กลางวันท่ี  
ร.ร.จดัให ้

ใหผู้้ประกอบ
อาหาร จัดท า

อาหารที่
หลากหลาย
เพื่อดึงดูดให้

เด็กชอบ
รับประทาน
อาหารที่ ร.ร.

จัดให ้

- 

 
 
 
 

 
 



๓๒ 
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ(ต่อ) 
๓.๑ แผนงำนกำรศึกษำ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ผลการ
ด าเนนิงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 

 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

 

ปญัหา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

หมายเหต ุ

๑๗ อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ร.ร.บ้าน
หนองแซง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา

ท าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก
นักเรียน  

ร.ร.บ้านหนองแซง 

๔๖๖,๒๐๐ ร.ร.บ้าน 
หนองแซง 

กองการศึกษา เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร

กลางวัน ถูกต้อง
ตามหลัก

โภชนาการ
ครบถ้วน 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร

กลางวัน 
ครบถ้วน 
จ านวน  

๑๑๑ คน 

๔๖๔,๑๐๐ เด็กบางคนไม่
ชอบทานอาหาร

กลางวันที่  
ร.ร.จดัให ้

ให้ผู้ประกอบ
อาหาร จัดท า

อาหารที่
หลากหลาย
เพื่อดึงดูดให้

เด็กชอบ
รับประทาน
อาหารที่  
ร.ร.จดัให ้

- 

 
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ(ต่อ) 

๓.๒ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๑ โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ทต.หนองแวง
แก้มหอม 

กองการศึกษา - - - - - - 

 
 
 
 

 
 



๓๓ 
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ(ต่อ) 
๓.๒ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๒ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ทอดเทียนเข้าพรรษา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

จัดกิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา 

๖๐,๐๐๐ วัด ในเขต
พื้นที่

รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ประชาชนใน
พื้นที่ ได้สืบทอด

ประเพณ ี
อันดีงาม 

วัด ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
จ านวน ๗ 
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ช่วงระยะเวลา
ในการจัด

กิจกรรม ตรงกับ
ฤดูท าไร่ท านา 

ชาวบ้าน มาร่วม
กิจกรรมได ้
ไม่เต็มที ่ 

ก าหนดช่วง
ระยะเวลา ท่ี
เหมาะสม ให้
ชาวบ้านได้มา
ร่วมกิจกรรม 
ร่วมท าบุญ 
สืบทอด

ประเพณีกัน
อย่างทัว่ถึง 

- 

๓ โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์  
รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

จัดงานโครงการ
สืบสืบสาน

ประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอาย ุ

๕๐,๐๐๐ ทต.หนองแวง
แก้มหอม 

กองการศึกษา - - - - - - 

๔ โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟประจ าปี ๒๕๖๕ 

จัดประเพณีบญุบั้ง
ไฟประจ าปี 

๒๕๖๕ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ทต.หนองแวง
แก้มหอม 

กองการศึกษา ประชาชนใน
พื้นที่ ได้สืบทอด

ประเพณ ี
อันดีงาม 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

จ านวน ๗ 
หมู่บ้าน 

๙๙,๙๘๐ - - - 

 
 
 

 



๓๔ 
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ(ต่อ) 
๓.๒ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๕ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ไชยวาน 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 

ไชยวาน 

๑๐,๐๐๐ อ.ไชยวาน กองการศึกษา - - - - - - 

 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

๔.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๑ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล.(สาย
บ้านนางสมภาร  
ชานันโท ถึง บ้าน 
นางอรัญญา จันทเขต) 
หมู่ที่ ๔ บ้าน 
หนองแซง 

ก่อสร้าง 
รางระบายน  า 

คสล. 

๔๙๑,๔๐๐ บ้านหนองแซง 
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยูด่ี
ขึ น ปัญหาน  า
ท่วมขังลดลง  

ก่อสร้างราง
ระบายน  า 
จ านวน ๑ 
โครงการ 

๔๘๙,๔๐๐ - - - 

 
 
 
 

 
 



๓๕ 
 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 
๔.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๒ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล.(สาย
บ้านพ่อทวน  พะลิงถึง
บ้านพ่อชาญชัย  
จันทร์สุข หมู่ที่ ๕ 
บ้านหนองแวง 

ก่อสร้าง 
รางระบายน  า 

คสล. 

๒๔๒,๑๐๐ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดี
ขึ น ปัญหาน  า
ท่วมขังลดลง  

ก่อสร้างราง
ระบายน  า 
จ านวน ๑ 
โครงการ 

๒๔๑,๐๐๐ - - - 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต(สายบ้านแม่
บัวจันทร์ นาผล ถึง 
บ้านนายวิรัตน์  
ประสงคส์ุข) หมู่ที่ ๕ 
บ้านหนองแวง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 

๔๙๙,๐๐๐ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
จ านวน ๑ เส้น 

๔๙๗,๐๐๐ ถนนบางจุดไม่
เรียบร้อย

เนื่องจากเกิดฝน
ตกระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ให้ผู้รับจ้าง 
ท าการแก้ไข
ให้เรียบร้อย 

- 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านค ายางไป
บ้านหนองแวง)  
หมู่ที่ ๖ บ้านค ายาง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 

๓๐๗,๕๐๐ บ้านค ายาง  
หมู่ที่ ๖ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
จ านวน ๑ เส้น 

๓๐๓,๐๐๐ - - - 

๕ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล.และ
ถนน คสล.(สายบ้าน
นายภาคิน ดอกงาม 
ถึง สามแยกนาแม่
สมบัติ หมู่ที่ ๑๕ ) หมู่
ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง 

ก่อสร้าง 
รางระบายน  า 
คสล.และถนน 

คสล. 

๔๐๓,๐๐๐ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๐ 

กองช่าง ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดี
ขึ น ปัญหาน  า
ท่วมขังลดลง  

ก่อสร้างราง
ระบายน  า 
จ านวน ๑ 
โครงการ 

๓๙๘,๐๐๐ - - - 

 



๓๖ 
 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 
๔.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ผลการ
ด าเนนิงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 

 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 

ปญัหา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

หมายเหต ุ

๖ โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านแม่บัวเงิน 
ทมวัน ไปทางรอบ
หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านหนองแวง 

ก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 

๒๕๗,๔๐๐ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๐ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ถนนคอนกรีต 
จ านวน ๑ เส้น 

๒๕๓,๐๐๐ - - - 

๗ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล.และ
ผิวทาง คสล.(สายสาม
แยกบ้านบ่อแก้วไป
โพนสูงถึงบา้นนาง
สมใจ  เสยีงเลิศ)  
หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว 

ก่อสร้าง 
รางระบายน  า 

คสล.และผิวทาง 
คสล. 

๓๘๓,๕๐๐ บ้านบ่อแกว้ 
หมู่ที่ ๑๔ 

กองช่าง ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยูด่ี
ขึ น ปัญหาน  า
ท่วมขังลดลง  

ก่อสร้างราง
ระบายน  า 
จ านวน ๑ 
โครงการ 

๓๗๘,๐๐๐ - - - 

๘ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  า คสล.(สาย
จากบ้านแม่วิลยั ถึง
บ้านพ่อทองมาก)  
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคู
พัฒนา 

ก่อสร้าง 
รางระบายน  า 

คสล. 

๑๔๘,๘๐๐ บ้านหนองคู
พัฒนา  

หมู่ที่ ๑๖ 

กองช่าง ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดี
ขึ น ปัญหาน  า
ท่วมขังลดลง  

ก่อสร้างราง
ระบายน  า 
จ านวน ๑ 
โครงการ 

๑๔๘,๐๐๐ - - - 

 
 

 
 

 



๓๗ 
 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 
๔.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๙ โครงการก่อสร้างต่อ
เติมห้องกองช่าง 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองแวงแก้ม
หอม หมู่ท่ี  ๑๐ บ้าน
หนองแวง 

ต่อเติมห้อง 
กองช่าง 

๒๐๐,๐๐๐ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๐ 

กองช่าง มพีื นท่ีในการ
ปฏิบัติงาน
เพิม่ขึ น 

ปรับปรุงห้อง
กองช่าง 
จ านวน  
๑ ห้อง 

๑๙๙,๐๐๐ ด าเนินการไดไ้ม่
เต็มที่ เนื่องจาก

ฝนตก 

ควรก าหนด
ระยะเวลาใน
การก่อสร้างที่
ไม่ใช่หน้าฝน 

- 

๑๐ โครงการก่อสร้างต่อ
เติมห้องจัดเก็บรายได้
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองแวงแก้ม
หอม หมู่ท่ี  ๑๐ บ้าน
หนองแวง 

ต่อเติมห้อง 
จัดเก็บรายได ้

๒๐๐,๐๐๐ บ้านหนองแวง 
หมู่ที ่๑๐ 

กองช่าง - - - - - - 

๑๑ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ส านักปลดั ส านักงาน
เทศบาลต าบลหนอง
แวงแก้มหอม หมู่ที่ 
๑๐ บ้านหนองแวง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องส านักปลัด 

๕๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

กองช่าง - - - - - - 

 
 
 
 
 

 



๓๘ 
 

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 
๔.๒  แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๑๒ อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าหนองแวง-
ทุ่งแหลม หมู่ที่ ๑๕ 
บ้านแก้มหอม 

ขยายเขตไฟฟ้า 
เส้นหนองแวง- 

ทุ่งแหลม  
หมู่ที่ ๑๕ 

๕๐๐,๐๐๐ บ้านแก้มหอม 
หมู่ที่ ๑๕ 

กองช่าง ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขต
ไฟฟ้า จ านวน 
๑ โครงการ 

๔๙๖,๖๘๒.๐๔ - - - 

 
๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

๕.๑ แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๑ โครงการอบรมเชงิ
ปฏิบัติการท าลูก
ประคบและนวด 
แผนไทย  

จัดอบรมโครงการ
ท าลูกประคบและ

นวดแผนไทย 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
และความ

เป็นอยูท่ีด่ขีึ้น 

อบรม
โครงการท า
ลูกประคบ 

นวดแผนไทย 
จ านวน ๑  
โครงการ 

๑๓,๔๗๔ งบประมาณใน
การด าเนินการมี

จ านวนจ ากัด 
และการตลาดยัง

ไม่กว้าง
เท่าที่ควร 

จัดหา
งบประมาณ 
ให้เพียงพอ 

ต่อการด าเนิน
โครงการ  

ให้สานต่อได้
อย่างยั่งยืน  

- 

๒ โครงการพัฒนาอาชีพ
สตรีในเขตเทศบาล
ต าบลหนองแวง 
แก้มหอม 

พัฒนาอาชีพสตรี
ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองแวง

แก้มหอม 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
และความ

เป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่ มีรายได้
เสรมิ จ านวน 
๗  หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ระยะเวลาใน
การด าเนิน
โครงการ มี

จ ากัด 

ขยาย
ระยะเวลาใน
การด าเนิน
โครงการ 

- 

 



๓๙ 
 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
๕.๑ แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๓ 
เงินอุดหนุนเหลา่
กาชาด 

อุดหนุนกาชาด ๑๐,๐๐๐ อ.ไชยวาน ส านักปลดั - - - - - - 

 
๕.๒ แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๑ โครงการรณรงค์
ประชาชนร่วมใจแยก
ขยะในครัวเรือน 

จัดอบรมคดัแยก
ขยะในครัวเรือน
ให้กับประชาชน

ในพ้ืนท่ี 
 

๑๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
และความ

เป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

ประชาชนใน
พืน้ท่ี จ านวน 
๗ หมู่บ้าน 

๙,๓๗๔ - -  - 

๒ โครงการรณรงค์
ป้องกันฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวคัซีนป้องกัน
โรคพษิสุนัขบ้า 

๒๑,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั สุนัขและแมว ใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
ปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมว
ในพื้นที่ 
จ านวน  
๕๑๖ ตัว 

๑๘,๖๙๐ -  - 

 
 
 

 
 



๔๐ 
 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
๕.๒ แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/งำน/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๓ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
 

รณรงค์ป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

 

๓๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั ประชาชนใน
พื้นที่ปลอด จาก
โรคไขเ้ลือดออก 

ประชาชนใน
พื้นที ่จ านวน 
๗ หมู่บ้าน 

๒๙,๖๐๐ ประชาชนบาง
ครอบครัวยัง

ขาดความใส่ใจ
ในการท าลาย

ภาชนะท่ีมีน้ าขัง 

เพิม่ช่องทางใน
การรณรงค์และ

เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

โรค
ไข้เลือดออก 

- 

๔ โครงการส ารวจขอ้มลู
สัตว์ที่ข้ึนทะเบียนตาม
โครงการ สตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

ส ารวจข้อมลูสุนัข
และแมว 

๖,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั สุนัขและแมว ใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
ปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมว
ในพื้นที่ 
จ านวน  
๕๑๖ ตัว 

๑,๗๘๕ - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๑ 
 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร 
๖.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กจิกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๑ โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน  

จัดกิจกรรม 
ศึกษาดูงาน 

๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั - - - - - - 

๒ โครงการบิ๊กคลีนนิ่ง
เดย ์

จัดกิจกรรมท า
ความสะอาดพื นท่ี

เขตรับผิดชอบ 

๑๐,๐๐๐ เขตพื นท่ี
รับผิดชอบของ 
ทต.หนองแวง

แก้มหอม 

ส านกัปลดั ประชาชนมี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

๗ หมู่บ้าน ๑,๐๔๐ ประชาชนใน
พื นท่ียังมี
บางส่วนท่ี 

มักง่าย ไม่รัก
ความสะอาด 

ประชา 
สัมพนัธ์ ปลูก
จิตส านึกให้
คนรักสะอาด 

รักษา
สิ่งแวดล้อม 

- 

๓ โครงการอุดหนุนจัดตั ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วม  

ของ อปท. 

๒๕,๐๐๐ อ.ไชยวาน ส านกัปลดั การติดต่อ
ประสานงาน
ของประชาชน
กับหน่วยงาน

ราชการ มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ขึ น 

ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน  
จ านวน ๑ 

ศูนย์ 

๒๕,๐๐๐ ประชาชนบาง
คนยังไม่รูจ้ัก

ช่องทางในการ
ติดต่องานกับ
หน่วยงาน
ราชการ 

ประชาสมัพันธ์ 
ใหป้ระชาชน 

ได้ทราบถึงช่อง
ทางการติดต่อ
กับหนว่ยงาน
ราชการ ส่วน
ต่างๆในพื นท่ี 

- 

 
 
 
 
 



๔๒ 
 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร(ต่อ) 
๖.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกดิขึน้

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

ผลการ
ด าเนนิงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนนิงาน 
เชิงปริมาณ 

 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 

ปญัหา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

หมายเหต ุ

๔ โครงการฝึกอบรม
ประชาคม เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดอบรม
ประชาคม 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั ประชาชนและผู้
มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
มีความรู้และ

เข้าใจ ใน
กระบวนการ

จัดท า
แผนพัฒนา 

ประชาชนและ
ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องใน
พื นที่ จ านวน 
๗ หมู่บ้าน 

๙,๒๔๒ ประชาชน
บางส่วนยัง 

ไม่ให้
ความส าคญักับ
การมีส่วนร่วม 

ประชาสมั 
พันธแ์ละสร้าง
จิตส านึกให้
ประชาชนใน
พื นที่ มีส่วน

ร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ

ของทาง
ราชการ 

- 

๕ โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีน

ทรัพย์สิน 

๑๕๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

กองคลัง การจัดเก็บ
รายได้มี

ประสิทธิภาพ 
มากขึ น 

แผนที่ภาษี
และทะเบยีน

ทรัพย์สิน
จ านวน ๑ 
โครงการ 

๑๒๖,๔๕๐ ระบบ L-tax ยัง
ไม่สมบูรณ์  ไม่

สามารถ
เชื่อมโยงกับ
ระบบ e-laas  

ให้ผู้จัดท า
ระบบพัฒนา

ระบบให้
สามารถ

เชือ่มโยงกับ 
e-laas ได้ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร(ต่อ) 
๖.๒ แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๑ โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรช่วงเทศกาลปี
ใหม่และช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

รณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร 

๖๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั ผู้สญัจรไปมา 
มคีวามปลอดภัย
ในการเดินทาง 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

(๗ หมู่บ้าน) 

๑๙,๐๖๕ มีผู้เดินทางบาง
รายไม่ใส่ใจใน 

การณรงค์ในการ
ป้องกันการลด

อุบัติเหต ุ

ประชาสมัพันธ์ 
และเข้มงวดกบั
ผู้เดินทางไปมา
มากขึ น 

- 

๒ โครงการฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื องต้น 

จัดฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาล

เบื องต้น 

๑๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวงแก้ม

หอม 

ส านักปลดั ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปฐมพยาบาล

เบื องต้น 

ประชาชนใน
พื นที่ จ านวน 
๗ หมู่บ้าน 

๙,๙๘๕ ก่อนการ
ฝึกอบรม

ประชาชนบาง
คนยังไม่มีความรู ้

ในการปฐม
พยาบาล
เบื องต้น 

ประชาสมัพันธ์ 
และเผยแพร่ 

ให้ความรู้ฯ กับ
ประชาชนใน
พื นท่ีอย่าง
สม่ าเสมอ 

- 

๓ โครงการฝึกอบรมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดอบรมการ
ฝึกอบรมแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวงแก้ม

หอม 

ส านักปลดั - - - - - - 

๔ โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ (การระงับ
อัคคีภัยในชุมชน) 

จัดฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน 

๓๖,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวงแก้ม

หอม 

ส านักปลดั ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ระงับเหตุ

อัคคีภัยเพิ่มขึ น 

ประชาชน ใน
พื นที่ จ านวน 
๗ หมู่บ้าน 

๓๕,๙๘๕ - - - 

๕ จัดซื อสายดบัเพลงิ
พีวีซี ๓ ชั น 

จัดซื อสายพีวีซี  
๓ ชั น 

๒๕,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั การท างาน 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ น 

สายดับเพลิง 
จ านวน ๒ เส้น 

๒๔,๐๐๐ - - - 

 
 



๔๔ 
 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร(ต่อ) 
๖.๒ แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๖ จัดซื อชุดดับเพลิงนอก
อาคาร 

จัดซื อชุดดับเพลิง
นอกอาคาร 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั การท างาน 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ น 

ชุดดับเพลิง 
จ านวน ๒ ชุด 

๑๙,๐๐๐ - - - 

๗ จัดซื อหมวกดับเพลิง
เต็มใบ หน้ากาก  
๒ ชั น 

จัดซื อหมวก
ดับเพลิงเต็มใบ 
หน้ากาก ๒ ชั น 

๑๘,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั การท างาน 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ น 

หมวกดับเพลิง
เต็มใบ จ านวน 

๒ ใบ 

๑๘,๐๐๐ - - - 

๘ จัดซื อถุงมือดับเพลิง  
๔ ชั น 

จัดซื อถุงมือ
ดับเพลิง ๔ ชั น 

๔,๕๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั การท างาน 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ น 

ถุงมือดับเพลิง 
จ านวน ๒ คู ่

๔,๔๐๐ - - - 

๙ จัดซื อหัวฉีดดบัเพลิง
แบบด้ามปืน พร้อมข้อ
ต่อสวมเร็ว 

จัดซื อหัวฉีด
ดับเพลิงแบบดา้ม
ปืนพร้อมข้อต่อ 

สามเร็ว 

๒๒,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั การท างาน 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ น 

หัวฉีดดับเพลิง
แบบด้ามปืน 
พร้อมข้อต่อ

สามเร็ว 
จ านวน ๑ อัน 

๒๒,๐๐๐ - - - 

๑๐ จัดซื อข้อแยกสามทาง จัดซื อข้อแยก 
สามทาง 

๑๕,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั การท างาน 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ น 

ข้อแยกสาม
ทาง จ านวน ๑ 

ตัว 

๑๓,๐๐๐ - - - 

๑๑ จัดซื อสายดูดน  า
ดับเพลิง 

จัดซื อสายดูดน  า
ดับเพลิง  

๕,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวงแก้ม

หอม 

ส านักปลดั การท างาน 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ น 

สายดดูน  า
ดับเพลิง 

จ านวน ๑ เส้น 

๕,๐๐๐ - - - 

๑๒ จัดซื อฟุตวาล์ว จัดซื อฟุตวาล์ว ๕,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั การท างาน 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ น 

ฟุตวาล์ว 
จ านวน ๑ อัน 

๕,๐๐๐ - - - 

 
 



๔๕ 
 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร(ต่อ) 
๖.๒ แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๑๓ จัดซื อป้ายไฟฟ้า
สามเหลี่ยมจราจร 

จัดซื อไฟฟ้าป้าย
สามเหลี่ยมจราจร 

๓๖,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั การท างาน 
มีประสิทธิภาพ 

มากขึ น 

ป้ายไฟฟ้า 
สามเหลี่ยม

จราจร จ านวน 
๓  ป้าย  

๓๓,๐๐๐ - - - 

๑๔ จัดซื อรถบรรทุกน  า
ดบัเพลิงอเนกประสงค ์

จัดซื อรถบรรทุก
น  าดบัเพลิง

อเนกประสงค์ 

๒,๖๓๓,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั - - - - - - 

      
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร(ต่อ) 
 ๖.๓ แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๑ เครื่องตบดิน จัดซื อเครื่องตบดิน ๒๑,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

กองช่าง การปฏิบัติงาน 
มีความสะดวก
และมีคณุภาพ

มากขึ น 

เครื่องตบดิน 
จ านวน  
๑ เครื่อง 

๒๑,๐๐๐ - - - 

๒ เครื่องเจาะดิน  
๒ จังหวะ 

จัดซื อเครื่อง 
เจาะดิน ๒ จังหวะ 

๕,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

กองช่าง - - - - - - 

 
 

 



๔๖ 
 

 
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร(ต่อ) 

๖.๔ แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๓ เครื่องสกัดคอนกรีต จัดซื อเครื่องสกัด
คอนกรีต 

๔๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

กองช่าง ผลการ
ด าเนินงาน ใน
การก่อสร้าง มี
คุณภาพมากขึ น 

เครื่องสกัด
คอนกรีต 
จ านวน ๑ 

เครื่อง 

๔๐,๐๐๐ - - - 

๔ เครื่องตัดถนน 
ขนาด ๑๔ นิ ว 

จัดซื อเครื่องตดั
ถนนขนาด ๑๔ 

นิ ว 

๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

กองช่าง ผลการ
ด าเนินงาน ใน
การก่อสร้าง มี
คุณภาพมากขึ น 

เครื่องตัดถนน 
จ านวน ๑ 

เครื่อง 

๒๐,๐๐๐ - - - 

 
 

๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร(ต่อ) 
๖.๕  แผนงำนงบกลำง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๑ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงาน
จ้างท่ัวไป 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และ

พนักงานจ้างทั่วไป 

๒๓๑,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านกัปลดั พนักงานมี
สวัสดิการในการ

ท างาน 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
จ านวน ๑๖ 
คน/พนักงาน

จ้างท่ัวไป 
จ านวน  
๑๖ คน 

๑๔๑,๒๘๔ - - - 

 



๔๗ 
 

 
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร(ต่อ) 

๖.๕ แผนงำนงบกลำง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๒ เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เบี ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส ์

๗๘,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั ผู้ป่วยมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

จ านวน ๑๓ 
คน 

๗๑,๕๐๐ ผู้รับเงินมคีวาม
ต้องการ

เปลี่ยนแปลงการ
รับเงินบ่อยครั ง 

เปิดโอกาสให้
เปลี่ยนแปลง
การรับเงินปี

ละครั ง 

- 

๓ เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับสนับสนุน
สวัสดิการ สร้าง

หลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

๕,๗๔๕,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั ผู้สูงอาย ุ
มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดขีึ น 

จ านวน  
๘๖๖ คน 

๕,๑๓๖,๙๐๐ ผู้รับเงินมคีวาม
ต้องการ

เปลี่ยนแปลงการ
รับเงินบ่อยครั ง 

เปิดโอกาสให้
เปลี่ยนแปลง
การรับเงินปี

ละครั ง 

- 

๔ เบี ยยังชีพความพิการ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ

สนับสนุน
สวัสดิการทาง

สังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ 

๑,๔๓๑,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ น 

จ านวน  
๒๑๐ คน 

๑,๒๗๐,๖๐๐ ผู้รับเงินมคีวาม
ต้องการ

เปลี่ยนแปลงการ
รับเงินบ่อยครั ง 

เปิดโอกาสให้
เปลี่ยนแปลง
การรับเงินปี

ละครั ง 

- 

๕ เงินส ารองจ่าย 

เพื่อตั งจ่าย
เพียงพอต่อการ

เผชิญเหตุสาธารณ
ภัยตลอดปี 

๓๑๙,๔๕๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั ประชาชนใน
พื นที่ได้รับความ

ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

ประชาชนใน
พื นท่ี จ านวน 
๗ หมู่บ้าน 

๕๕,๐๐๐ - - - 

๖ 
เงินค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงสนันิบาต 
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

๓๑,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั การเมืองท้องถิ่น
มีการพัฒนาท่ีมี
คุณภาพมากขึ น 

จ่ายค่าบ ารุง
สันนบิาตฯ 
จ านวน ๑ 
สมาคม 

๓๓,๒๐๒.๗๕ - - - 

 



๔๘ 
 

 
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร(ต่อ) 

๖.๕ แผนงำนงบกลำง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
สถานที ่

ด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงานเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
ปัญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ 

๗ เงินสมทบกองทุน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นคา่
สมทบกองทนุเงิน
ทดแทนเป็นรายป ี

๑๑,๑๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั พนักงานมีเงิน
ทดแทนเมื่อ
ประสบเหต ุ

สมทบเงิน
ทดแทนฯ  

ร้อยละ ๐.๒ 
ของค่าจ้าง
ทั งหมด 

๑๑,๐๒๗ - - - 

๘ เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลหรือท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกัน

สขุภาพต าบลหรือ
ท้องถิ่น 

๘๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั ประชาชนใน
พื นท่ีมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
พื นที ่จ านวน 
๗ หมู่บ้าน 

๘๐,๐๐๐ - - - 

๙ เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
สมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิน่ (ก.บ.ท.) 

๖๒๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั กองทุนมเีงิน
หมุนเวียนให้กับ

พนักงาน
เทศบาล ที่ได้รับ
บ าเหน็จบ านาญ 

พนักงาน
เทศบาล

จ านวน ๑ ราย 

๔๔๔,๔๕๘.๔๐ - - - 

๑๐ เงินบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าง
เงินบ านาญ

ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

 
 

๑๕๖,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านักปลดั พนักงาน
เทศบาล ได้รับ

บ านาญตามสิทธ์ิ 

พนักงาน
เทศบาล 

จ านวน ๑ ราย 

๑๔๒,๕๗๙.๘๐ - - - 

๑๑ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการ

จราจร 

๑๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
หนองแวง 
แก้มหอม 

ส านกัปลดั - - - - - - 

 



๔๙ 
 
๕.๒ รายละเอียดการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์  ทั้ง  ๖  ยุทธศาสตร์  โดยได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี  ๒๕๖๕  จ านวน  ๒๙๓   โครงการ  สามารถน ามา

ด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  จ านวน   ๑๗  โครงการ  ดังนี้ 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล
ล ำดับที ่

โครงกำร/
งำน/กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๑ โครงการปรับปรุงดิน
ถนนลูกรังพร้อมบดอดั
ปรับแต่งเรยีบ สาย
จากหนองควายตายไป
สามแยกบ้านสะงวย  
หมู่ที่ ๕ 
 

ปรับปรุงดินถนน
ลูกรัง 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ บ้านหนอง
แวง หมู่ที่  ๕ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๑๙๙,๐๐๐ - - - 

๒ ปรับปรุงดินถนนลูกรัง
พร้อมบดอัดปรับแต่ง
เรียบ สายนาแม่บญุเพ็ง 
บุญอภัย ถึงนานาย
ส าเนียง  พะวังคาม  
หมู่ที่ ๑๐ 

ปรับปรุงดินถนน
ลูกรัง 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่  ๑๐ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๑๙๙,๐๐๐ - - - 

๓ ปรับปรุงดินถนนลูกรัง
พร้อมบดอดัปรับแต่ง
เรียบ สายซอยสุข
ส าราญซอย ๑  
หมู่ที่ ๑๗ 

ปรับปรุงดินถนน
ลูกรัง 

 

๓๕,๐๐๐ บ้าน 
หนองแวง  
หมู่ที่  ๑๗ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๓๔,๕๐๐ - - - 

 
 



๕๐ 
 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล
ล ำดับที ่

โครงกำร/
งำน/กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดนิลูกรังปรับเกลีย่แต่ง
พื้นทางเดิมแล้วบดทับ
สายหลังวัดป่าบ่อแก้ว 
ถึงสามแยกหน้าวัด
ป่าอัตตมโน หมู่ที่ ๑๔ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง 
ปรับเกลีย่แล้ว 

บดทับ 
 
 

๕๙,๐๐๐ บ้านบ่อแก้ว 
หมู่ที่ ๑๔ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๕๘,๕๐๐ - - - 

๕ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังปรับเกลีย่แต่ง
พื้นทางเดิมแล้วบดทับ 
สายหนองแวง  
หมู่ที่ ๑๐ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง 
ปรับเกลีย่แล้ว 

บดทับ 
 
 

๗๗,๐๐๐ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๐ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๗๖,๕๐๐ - - - 

๖ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
บดอัดแน่นปรับแต่ง
เรียบสายหนองคู
พัฒนา ไปหนองตะไก้ 
หมู่ที่ ๑๖ 

ปรับปรุงดินถนน
ลูกรัง บดอัดแน่น
ปรับแต่งเรยีบ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐ บ้านหนองคู
พัฒนา  

หมู่ที่ ๑๖   

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๑๙๙,๐๐๐ - - - 

 
 
 



๕๑ 
 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ล
ล ำดับที ่

โครงกำร/
งำน/กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
บดอัดแน่นปรับแต่ง
เรียบ สายหลัง
โรงเรียนบ้านหนอง
แซงไปสามแยกดง
กล้วยน้อย  
หมู่ที่ ๔ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง บด
อัดแนน่ปรับแต่ง

เรียบ 
 
 

๑๙๑,๐๐๐ บ้านหนองแซง 
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๑๙๑,๐๐๐ - - - 

๘ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังบดอดัแน่น
ปรับแต่งเรยีบสายสาม
แยกค ามะลุ่มไปยังฮ่อง
ค าเม็ก หมู่ที่ ๔ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง บด
อัดแน่นปรับแต่ง

เรียบ 
 

๕๐,๐๐๐ บ้านหนองแซง 
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึน้ 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๔๙,๕๐๐ - - - 

๙ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดนิลูกรังบดอดัแน่น
ปรับแต่งเรยีบ สาย
บ้านค่ายเสรไีป 
ตลาดวัว หมู่ที่ ๑๑ 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง บด
อัดแน่นปรับแต่ง

เรียบ 
 
 

๓๕,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๑ กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๓๕,๐๐๐ - - - 

 
 



๕๒ 
 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล
ล ำดับที ่

โครงกำร/
งำน/กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๑๐ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมทางระบาย
น้ า คสล.บ้าน 
หนองแวง  หมู่ที่ ๑๕ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ทางระบายน้ า 

 
 

๕๙,๐๐๐ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๕  

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ทางระบายน้ า ๕๘,๕๐๐ - - - 

๑๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังบดอดัแน่น
ปรับแต่งเรยีบ สาย
ดอนอีทัยไปบ้าน 
หนองแวง  หมู่ที่ ๑๕ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง บด
อัดแน่นปรับแต่ง

เรียบ 
 
 

๕๘,๐๐๐ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๕ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๕๗,๕๐๐ - - - 

๑๒ วางท่อคลองส่งน้ า 
คสล.ข้างล าห้วยเอเฮ 
หมู่ที่ ๘ 

วางท่อคลองส่งน้ า 
 
 
 

๓๔,๐๐๐ ข้างล าห้วย 
เอเฮ หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง ปัญหาน้ าท่วมขัง
ลดลง 

วางท่อคลอง
ส่งน้ า จ านวน 
๑ โครงการ 

๓๔,๐๐๐ - - - 

๑๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังบดอดัแน่น
ปรับแต่งเรยีบ สาย
หนองแวงไปสมพร
ฟาร์ม หมู่ที่ ๑๕ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง บด
อัดแนน่ปรับแต่ง

เรียบ 
 
 

๖๔,๐๐๐ บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ ๑๕ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๖๓,๕๐๐ - - - 

 



๕๓ 
 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล
ล ำดับที ่

โครงกำร/
งำน/กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแน

ะ 

 
หมำยเหตุ 

๑๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังบดอดัแน่น
ปรับแต่งเรยีบ สาย
หลังวัดศิริวรรณไป
ห้วยแก หมู่ที่ ๖ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง บด
อัดแน่นปรับแต่ง

เรียบ 
 

๑๒๑,๐๐๐ บ้านค ายาง  
หมู่ที่ ๖ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๑๐๕,๐๐๐ - - - 

๑๕ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังบดอดัแน่น
ปรับแต่งเรยีบ สายทุ่ง
แหลมไปหนองอิหน่อม  
หมู่ที่ ๑๕ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง บด
อัดแนน่ปรับแต่ง

เรียบ 
 

๖๓,๐๐๐ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๕ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๖๒,๕๐๐ - - - 

๑๖ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังบดอดัแน่น
ปรับแต่งเรยีบ สาย
ตรงข้ามอู่วิชัย   
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง  
บดอัดแน่น

ปรับแต่งเรยีบ  
หมู่ที่ ๑๑ 

๓๕,๐๐๐ หมู่ที่  ๑๑ กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๓๔,๕๐๐ - - - 

 
 
 
 



๕๔ 
 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล
ล ำดับที ่

โครงกำร/
งำน/กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๑๗ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังบดอดัแน่น
ปรับแต่งเรยีบ สาย
จากสามแยกหนองอึ่ง
ถึงสะพานทางออก 
บ้านโพนสูง  หมู่ที่ ๑๔ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง  
บดอัดแน่น

ปรับแต่งเรยีบ 
 

 

๑๙๒,๐๐๐ บ้านบ่อแก้ว 
หมู่ที่  ๑๔ 

กองช่าง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนลูกรัง 
จ านวน ๑ เส้น 

๑๘๘,๙๔๐ - - - 

 
๕.๓ รายละเอียดการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์  ทั้ง  ๖  ยุทธศาสตร์  โดยได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี  ๒๕๖๕  จ านวน  ๒๙๓   โครงการ  สามารถน ามา

ด าเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  จ านวน   ๑  โครงการ  ดังนี้ 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล
ล ำดับที ่

โครงกำร/
งำน/กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 

 
งบประมำณ 

(บำท) 

 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ผลกำร
ด ำเนินงำนเชิง

คุณภำพ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

 
เบิกจ่ำย 
(บำท) 

 
ปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
หมำยเหตุ 

๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสสาย
ทาง อด ๙๗-๐๐๕ 
จากสายหนองแซงถึง
โศกเม็กบ.หนองแซง 
หมู่ที่ ๔  

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 

๘,๐๒๐,๐๐๐ บ.หนองแซง 
หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง  
ทต.หนองแวง

แก้มหอม 

ประชาชนมีการ
สัญจรไปมาที่

สะดวก 

ถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 

จ านวน   
๑  เส้น 

๗,๙๒๘,๐๐๐ - - - 



๕๕ 
 

๓.  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลหนองแวงแก้มหอม  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการายงานปีละ ๑ ครัง้ หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ส่วนม่ี ๑ : ข้อมูลทั่วไป 
 ๑. ชื่อเทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม  อ าเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี 
 ๒. รายงานผลการด าเนินงานระยะเวลา ๖ เดือน (เดือน เมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕) 
ส่วนที่ ๒ : ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ปฏิบัตไิด้จริง 

๑. การพัฒนาดา้นเสริมสรา้งบา้นเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

๓๐ - 

๒. การพัฒนาดา้นส่งเสริมการทอ่งเที่ยว การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๗ ๓ 

๓. การพัฒนาดา้นการศึกษาและกีฬา ๒๑ ๑๒ 
๔. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๑๓๑ ๑๐ 
๕. การพัฒนาดา้นพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต ๑๘ ๖ 
๖. การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ๖๖ ๖ 

รวม ๒๙๓ ๓๗ 
 
ส่วนที่ ๓ : ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอมในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม √   
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม √   
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม √   
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  √  
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม  √  
๖. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  √  
๗. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน √   
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  √  
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม √   

ภำพรวม  √  

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 



๕๖ 
 

 ๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนควำมพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๐ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๐ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๗๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๔๐ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ๘.๗๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 

ภำพรวม ๘.๔๕ 

  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๕๐ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๕ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๓๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๓๕ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๔๕ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ๘.๕๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 

ภำพรวม ๗.๘๔ 
 

  
 
  



๕๗ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑) การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๒๐ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๐ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๘๐ 
๕) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๔๐ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๒๐ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ๙.๑๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๑๐ 

ภำพรวม ๘.๖๒ 

  

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๕ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๕ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๐ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๙๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๐ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๘๕ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ๙.๐๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๐ 

ภำพรวม ๘.๙๙ 

  

 

 
 
 
 



๕๘ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๗๐ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๙.๑๕ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๘.๙๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๐ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘.๗๕ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ๙.๐๐ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๕ 

ภำพรวม ๘.๘๗ 

  
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(๑๐ คะแนน) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๐ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๙.๕๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๕๐ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๙.๓๐ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ๙.๔๐ 
๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๖๐ 

ภำพรวม ๙.๒๐ 

  

 

 

 

 



๕๙ 
 

 ๔. แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เปน็แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ คร้ัง หลังจากสิน้สุดปงีบประมาณ 
**เก็บข้อมูลประชาชนต าบลหนองแวงแก้มหอม  ๗  หมู่บ้าน  จ านวน  ๑๐๐  ชุด** 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (๑) ชาย    จ านวน   ๕๓  คน        (๒)  หญิง  จ านวน   ๔๗   คน 
๒. อายุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี   จ านวน   ๑๑   คน      (๒) ๒๐–๓๐ ปี   จ านวน   ๒๙   คน 
  (๓) ๓๑-๔๐ ปี   จ านวน   ๒๕   คน     (๔) ๔๑-๕๐ ปี    จ านวน   ๒๐   คน 
  (๕) ๕๑-๖๐ ปี   จ านวน     ๙   คน     (๖) มากกว่า  ๖๐ ปี  จ านวน  ๖ คน 
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา จ านวน   ๒๘   คน     (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน  ๔๒  คน 
  (๓) อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า จ านวน  ๒๐ คน (๔) ปริญญาตรี   จ านวน   ๗   คน 
  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน   ๓    คน 
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ   จ านวน   ๙    คน     (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน   ๓   คน 
  (๓) ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตัว  จ านวน   ๒๘   คน  (๔) รับจา้ง  จ านวน   ๑๘   คน 
  (๕) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน  ๙  คน     (๖) เกษตรกร จ านวน   ๒๗   คน 
  (๗) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.............. จ านวน   ๖   คน 

ส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. ท่านมีความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ประเด็น พอใจมาก 

( ๑๐ คะแนน) 
พอใจ 

( ๗ คะแนน) 
ไม่พอใจ 

(๔ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘๕ ๑๓ ๒ 
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม ๘๐ ๑๕ ๕ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗๘ ๒๐ ๒ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชน
ทราบ 

๘๕ ๑๐ ๕ 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘๔ ๘ ๘ 
๖) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘๒ ๑๒ ๖ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชน ๘๐ ๑๕ ๕ 
๘) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗๕ ๒๐ ๕ 
๙) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙๐ ๘ ๒ 

คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๑ ๑๓.๔๕ ๔.๔๔ 
 

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินควำมพงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 



๖๐ 
 

 

 ๕.  รายงานจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕.๑ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและ
ครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓๐ ๒,๐๗๐,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๗ ๒,๐๗๒,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา ๒๑ ๓,๘๗๐,๐๐๐ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๓๑ ๖๐,๓๔๕,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๑๘ ๑,๑๕๐,๐๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ๖๖ ๒,๐๘๕,๐๐๐ 

รวม ๒๙๓ ๗๑,๕๙๒,๐๐๐ 

 
  ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำรที่เสร็จ 
จ านวน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและ
ครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓๐ ๑๐.๒๔ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๗ ๙.๒๒ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา ๒๑ ๗.๑๗ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๓๑ ๔๔.๗๑ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๑๘ ๖.๑๔ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ๖๖ ๒๒.๕๓ 

รวม ๒๙๓ ๑๐๐.๐๐ 



๖๑ 
 

 

 ๕.๓  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ๕.๓.๑  การเบิกจา่ยงบประมาณตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์ งบปกติ (ตำมเทศบัญญัติ) 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและ
ครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- - 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕๐๐,๐๐๐ ๘.๐๕ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา ๒,๐๑๓,๙๙๕ ๓๒.๔๑ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓,๑๖๒,๐๘๒ ๕๐.๘๙ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๓๓,๔๗๔ ๐.๕๔ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ๕๐๔,๐๑๙ ๘.๑๑ 

รวม ๖,๒๑๓,๕๗๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
  ๕.๓.๒  การเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 

ยุทธศำสตร์ งบจ่ำยขำดเงินสะสม 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและ
ครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- - 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา - - 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑,๖๔๖,๔๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต - - 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ - - 

รวม ๑,๖๔๖,๔๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
  
 
 
 
 



๖๒ 
 

  ๕.๓.๒  การเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ยุทธศำสตร์ งบอุดหนุนเฉพำะกิจ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและ
ครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- - 

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา - - 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๗,๙๒๘,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต - - 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ - - 

รวม ๗,๙๒๘,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

ส่วนที่ ๕ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 ๑. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

     ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕), แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ ,เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒  
พ.ศ.๒๕๖๔  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้ 
 

 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน
โครงกำร
ตำมแผนฯ 

จ ำนวน
โครงกำร
ตำมเทศ
บัญญัติ 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ได้
ปฏิบัต ิ

งบประมำณ 
ตำมแผน 

งบประมำณ 
ตำมเทศบัญญัติ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยจริง 

๑. การพฒันาด้าน
เสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่า
อยู่ ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

๓๐ - - ๒,๐๗๐,๐๐๐ - - 

๒. การพัฒนาด้านส่งเสริม
อาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
บริหารจดัการและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๗ ๓ ๓ ๒,๐๗๒,๐๐๐ ๑,๐๐๒,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

๓. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการกีฬา 

๒๑ ๑๑ ๑๒ ๓,๘๗๐,๐๐๐ ๒๐,๗๗๒,๐๐๒ ๒,๗๔๘,๕๑๙.๔๐ 

๔. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑๓๑ ๑๒ ๑๐ ๖๐,๓๔๕,๐๐๐ ๓,๔๔๐,๖๐๐ ๓,๑๖๒,๐๘๒.๐๔ 

๕. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

๑๘ ๒ 
๖ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๓,๔๗๔ 

๖. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการแบบบูรณา
การ 

๖๖ ๑๒ ๖ ๒,๐๘๕,๐๐๐ ๖๒๙,๐๐๐ ๕๑๔,๐๑๙ 

รวม ๒๙๓ ๔๐ ๓๗ ๗๑,๕๙๒,๐๐๐ ๒๕,๘๗๗,๖๐๒ ๖,๙๕๘,๐๙๔.๔๔ 

 
 
 
 
 

 

 



๖๔ 
 

 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
 

จ ำนวนโครงกำร
ตำมแผนฯ 

จ ำนวนโครงกำร
ตำมแผนฯ 

 
 

จ ำนวนโครงกำรที่ปฏิบัติได้จริง 

 
 
 

รวมจ ำนวน 
(โครงกำร) 

ปฏิบัติได้จริง 
(๑)+(๒)+(๓) 

 

 
 
 

ร้อยละ 
 

จ ำนวน
โครงกำรตำม
เทศบัญญัติ 

 
 

(๑) 

จ ำนวน
โครงกำร 

ตำมรำยกำร
จ่ำยขำด 
เงินสะสม 

(๒) 

จ ำนวน
โครงกำรตำม

รำยกำร 
เงินอุดหนุน 
เฉพำะกิจ 

(๓) 
๑. การพฒันาด้านเสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชน
และครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 
๓๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๒. การพัฒนาด้านส่งเสริม
อาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
บริหารจดัการและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๒๗ 

 
 

๓ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

๓ 

 
 

๑.๐๒ 

๓. การพัฒนาด้านการศึกษา
และการกีฬา 

๒๑ ๑๑ - - ๑๑ ๓.๗๖ 

๔. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑๓๑ ๑๒ ๑๗ ๑ ๓๐ ๑๐.๒๔ 

๕. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๑๘ ๒ 
- - ๒ ๐.๖๘ 

๖. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการแบบบูรณา
การ 

๖๖ ๑๒ - - ๑๒ ๔.๑๐ 

รวม ๒๙๓ ๔๐ ๑๗ ๑ ๕๘ ๑๙.๘๐ 

 
 

 
 
 

 
 



๖๕ 
 

 ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินในอนำคต 

 จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนา การบริหารโครงการและ
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี้ 
 ๑) การประเมินด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดคือ 
  (๑) ตัวชี้วัดด้านห้วงเวลา  
  (๒) ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ และ   
  (๓) ตัวชี้วัดจากการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนเห็นได้ว่าการบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงานยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งหาค่าเฉลี่ย
โครงการจาก  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ ,เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓  
พ.ศ.๒๕๖๔  ที่เป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๐ ดังนั้น จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารโครงการด้านห้วงเวลาให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดในแผนการด าเนินงาน เช่น การจัดสรร
งบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติต่างๆรวมทั้งความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ด าเนิน
กิจกรรมด้วย แล้ววางแผนก าหนดห้วงเวลาที่เหมาะสม 
 ๒) จากการประเมินด้านประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เห็นได้ว่ามีหลายโครงการที่มีความส าคัญ แต่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหาร ในการ
ด าเนินโครงการควรพิจารณาความส าคัญ ตามค าความจ าเป็นและแร่งด่วนและโครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนกอ่น 
 ๓) โครงการที่วางแผนจะด าเนินการแต่ไม่ได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแสดง
เหตุผลความจ าเป็นหรือปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนด าเนิน
โครงการในครั้งต่อไป 
 

 
 
 


