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รายงานการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  
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สวนท่ี 1  บทนํา 
 ******************** 

 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย                      
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองตะไกหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไว
หรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึง
จุดแข็ง ( strengths) จุดออน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค ( threats)                     
ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561  - 2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/
ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของ                          
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี  สภาพแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิด      
จุดแข็งนี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได 
ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได
เสียในองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ 
พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
หนองตะไกโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน 
เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกซ่ึงจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล                   
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ                  
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของ องคการบริหารสวนตําบลหนอง     
ตะไก           
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับ สํานัก/กองทุก
ระดับขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ  
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ 
ประชาชนในตําบลเกาเอ็นพียูเกาหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                     
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ      
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
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  3.1 การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ิน
คัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล       
หนองตะไก  ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลา                    
ท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน        
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 
  3.2 การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล      
หนองตะไก ไดกําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกดังนี้ 
  3.2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตรและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะ
ติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน 
จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการให
รายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือ
สังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก                 
ขอ 3.2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  3.2.4  การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว                     
แตละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย        
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
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Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท ( Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
  3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค
และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 

  3.2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก          
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองตะไกโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  3.2.7  การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก หรือ
ผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ี
ไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอ
ผูบริหารทองถ่ิน 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก       
มีอํานาจหนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองตะไก  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูบรหิาร

ทองถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบรหิาร

ทองถิ่น 
สภาทองถิ่น รายงานผล เสนอ 
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตําบล/องคการบริหารสวน
ตําบลหนองตะไก  ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ( Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิด
สรางไวเพ่ือ ใชในการติดตามและประเมินผล  เชน   แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา  และ
วิธีการ   เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ   (Interview) และแบบสังเกตการณ   (Observation) เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน
รวมท้ังเกณฑมาตรฐานแบบตางๆ  ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนํา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดําเนินการ
สํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล       
หนองตะไกกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองตะไกอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมา          
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน ภายในกําหนดเวลา เพ่ือให ผูบริหารทองถ่ิน เสนอสภาทองถ่ิน/คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  5.1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ ( Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกมาปฏิบัติงาน 

  5.1.4 ความกาวหนา ( Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจาก
ปงบประมาณท่ีผานมา 
  5.1.5  ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก                        
ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
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              5.1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซ่ึงวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจ
รวมถึงอําเภอ....และจังหวัด....ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบ       
องครวมของจังหวัดเดียวกัน  
 

   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล      
หนองตะไกกําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ  
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ ( survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมี
สวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 

   5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล        
หนองตะไก กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เปนตน 
  5.3.2 การสัมภาษณ ( Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณ
เปนการยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  
โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ ( formal 
or semi-formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ( structure interviews) ดําเนินการ
สัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมี
พิธีรีตองไมเครงครัดในข้ันตอน 
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   5.3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองตะไกใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองตะไกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต 
   (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม ( Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมรวมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ( Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนได
เสียในองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
  5.3.4 การสํารวจ ( surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การรับรู 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลองคการบริหารสวนตําบล หนองตะไก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกจะมีการบันทึกการ
สํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 

  5.3.5  เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค                 
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
 

6. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี ้
  6.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2  ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 
  6.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  6.4  สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง 
ๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

  6.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ 
สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
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  6.7  ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรใน องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก แตละคน แตละ
สํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง                  
ตะไก 
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สวนท่ี 2 การติดตามและประเมินผล 
********************* 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1.1  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  เปนแผนยุทธศาสตร                
ท่ีกําหนดระยะเวลา 5 ป พ.ศ.2561-2565 ซ่ึงเปน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องคการบริหารสวน
ตําบลหนองตะไก  ท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกซ่ึงแสดง
ถึงวิสัยทัศน  พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัด นครราชสีมา และ แผนยุทธศาสตร
อําเภอหนองบุญมาก 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ท่ีไดกําหนด
วิสัยทัศนไวเพ่ือตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมอยูเย็นเปนสุข คนไทยมีคุณธรรม นําความรู รูเทาทันโลก 
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภาพและเปนธรรมสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวซ่ึงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูภายใตประชาคมโลกอยางมีศักดิ์ศรี ประการสําคัญ 
คือ การนอมนําเอาแนวพระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลใหมากท่ีสุด และเพ่ิมเติมในสวนท่ีเห็นวาเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา สถานการณจริง
ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน ดังนี้ 
    

 
 

                           “สังคมนาอยู เชิดชูคุณธรรม  นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยึดเสียงประชาชนเปนสําคัญ  ภูมิคุมกันชีวิตดีมีสุข อยางย่ังยืน”  
 

 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก                        
10 ดาน  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
 แนวทางการพัฒนา 
          1.1) ประสานและบริหารจัดการน้ํา เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 

๑.2) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร      
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

๑.3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.วิสัยทัศน(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร 
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๒)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 

๒.๑) สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะ และ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓) สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕) สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงาน                   
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๒) ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ         
มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๓) สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔) สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรและเพ่ิมชองทางตลาด 
๓.๕) สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖) สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหน าย

และเพ่ือการอนุรักษ 
3.7) พัฒนาความรูดานวิชาการ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

สนับสนุนเรียนรูชุมชน/แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง/ภูมิปญญาทองถ่ิน และเกษตรทฤษฎีใหม 
                    3.8) สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรอง 

 

๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
           แนวทางการพัฒนา 

4.๑) จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะหใหแกเยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
ทางสังคม 

4.๒) สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกเยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม   
4.3) สนับสนุนกลุมเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูปวยเรื้อรัง ดานหลักประกันรายได 

ใหเขาถึงบริการของรัฐอยางท่ัวถึงเปนธรรม 
                     4.๔) คุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส 

4.๕) สงเสริมอาชีพและทักษะฝมือใหแกประชาชนตามศักยภาพและความพรอม 
                     4.๖) รณรงค ปองกัน การเฝาระวังและการดําเนินมาตรการในการแกไขปญหายาเสพติด 
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๕) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
           แนวทางการพัฒนา 

5.๑) สงเสริม สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรค 
5.2) พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย  การจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  
                     5.๓) สงเสริม สนับสนุนงานดานสาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และสุขอนามัยของประชาชน 

 

๖) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
            แนวทางการพัฒนา 

6.๑) กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ํา และทอระบายน้ําใหเปนไปดวย 
 ความสะดวก 
                     6.๒) ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ 
                     6.3) กอสราง ซอมแซม ปรบัปรุงระบบจายน้ําประปาและขยายเขตการใหบริการประปา 
                   6.๔) บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา 

 

๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
           แนวทางการพัฒนา 

๗.๑) พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๗.๒) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดจากการทองเท่ียวของตําบล      
หนองตะไกเพ่ิมข้ึน 

๗.3) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ รวมถึงการ
สรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

7.4) รณรงค สงเสริมเพ่ือยกระดับคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีพุทธ 
                     7.5) ฟนฟู สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาถ่ิน 

7.6) สงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร (บาน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน 
 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
          แนวทางการพัฒนา 
  ๘.๑) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี  ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

๘.๒) นําระบบสารสนเทศมาใชในการบรหิารงานภายในองคกร   
๘.3) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในตําบลหนองตะไก 
๘.4) เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ

ประชาชนในการพัฒนาตําบลหนองตะไก 
๘.5) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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8.6) เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ     
8.7) พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานและใหบริการ

ประชาชน 
8.8) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมือง

และสังคม 
8.9) สนับสนุน สงเสริมการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจดัการโดยระบบ PMQA 
 

๙) ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
           แนวทางการพัฒนา 

๙.๑) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒) สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกร                  

ท่ีเก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ                           

โดยสรางความอบอุนใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔) สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝาย                   

พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
9.5) สงเสริม สนับสนุนและอํานวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน  
 

๑๐) ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 

๑๐.๑) พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมให                   
มีความอุดมสมบูรณ 

๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   

๑0.3) รณรงคการแกไขปญหาภาวะโลกรอนและสงเสริมการประหยัดพลังงาน 
                     10.4) พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 

10.5) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ในชุมชน 
10.6) เสริมสรางและปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและความรื่นรมยสองขางทาง 
 

 

 
 

 1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสรางชลประทาน                       

ฝาย ทํานบ ขุดสระ และการขุดลอกแหลงน้ําตาง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาลุมน้ํา 

๒. พัฒนาสงเสริมอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ินตาง ๆ และเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

3.เปาประสงค 
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๓. สงเสริมดานอนามัยชุมชนและเสริมสรางสุขภาพ 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหครอบครัวอบอุนลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว พัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส 

๕. สงเสริมการจัดการศึกษา ท้ังในและนอกระบบ 

๖. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตรอินทรีย 

๗. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของชุมชน 

๘. สรางชุมชนเขมแข็ง ปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติด 

๙. พัฒนาการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารราชการท่ีดี สงเสริม พัฒนาทักษะ 

ศักยภาพของบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 

                  ๑๐. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความสามัคคีในชุมชนและหางไกลยาเสพติด 

        ๑๑. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลยั่งยืน 

                   ๑๒. ดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชนของประชาชน 

ในตําบลหนองตะไก 
 

 
   
      1. จํานวนโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานในดานตางๆท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีข้ึนใน
แตละป 
     ๒ . สงเสริมอาชีพเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึนและพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 

๓. จํานวนประชาชน มีความรูและมีสุขอนามัยท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหครอบครัวอบอุนลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว พัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสเพ่ิมข้ึน 

๕. รอยละประชาชนไดรับการศึกษาท้ังในและนอกระบบเพ่ิมข้ึน 

๖. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน 

๗. จํานวนประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของชุมชน

เพ่ิมข้ึน 

๘. ปญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดลง  

                     ๙. องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ๑๐. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมการสงเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความสามัคคีใน

ชุมชนและหางไกลยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

                   ๑๑. จํานวนประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 
                   12. จํานวนครัวเรือนในตําบลหนองตะไกสามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองเพ่ิมข้ึน       
 
 
 

4.ตัวช้ีวัด 
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                     1. จํานวนโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานในดานตางๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีข้ึน
ในแตละป   
     ๒ . สงเสริมอาชีพเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึนและพ่ึงตนเองไดมากข้ึนนอย 
ในแตละป 

๓. จํานวนประชาชน มีความรูและมีสุขอนามัยท่ีดีเพ่ิมมากข้ึนในแตละป 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหครอบครัวอบอุนลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว พัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส   

๕. รอยละประชาชนไดรับการศึกษาท้ังในและนอกระบบเพ่ิมข้ึนในแตละป 

๖. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนใน   

แตละป 

๗. จํานวนประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของชุมชน

เพ่ิมข้ึนในแตละป 

๘. ปญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดลงในแตละป  

                     ๙. องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 
                  ๑๐. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมการสงเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความสามัคคี     

ในชุมชนและหางไกลยาเสพติดเพ่ิมข้ึนในแตละป 

                  ๑๑. จํานวนประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเกิดความสมดุลยั่งยืนเพ่ิมข้ึนในแตละป 
                  12. จํานวนครัวเรือนในตําบลหนองตะไกสามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองเพ่ิมข้ึนในแต
ละป 
 

 

 
  

 ๑. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสรางชลประทาน ฝาย 
ทํานบ ขุดสระ และการขุดลอก 
 ๒.  สงเสริมการจัดการศึกษา ท้ังในและนอกระบบ 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและสรางชุมชนเขมแข็ง ปลอดภัย                    

จากอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติด 

๔. สงเสริมดานอนามัยชุมชนและเสริมสรางสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหครอบครัว
อบอุนลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

 
 
 

5.คาเปาหมาย 
 

6.กลยุทธ 
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๕. พัฒนาสงเสริมอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ินตาง ๆ และเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกร
ทําเกษตรอินทรีย 

๖. พัฒนาการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารราชการท่ีดี สงเสริม พัฒนาทักษะ 
ศักยภาพของบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 

๗. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลยั่งยืน 
๘. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชุมชนและสงเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท 

เพ่ือความสามัคคีในชุมชนและหางไกลยาเสพติด 

                   9. สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความพรอม
ในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัยติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ 
สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑0.  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหมีประสิทธิภาพ  

11. พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดตนทุน  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรสงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและเพ่ือ
การอนุรักษและเพ่ิมชองทางตลาด 

 
 

  
๑. การพัฒนาเพ่ือสานตอแนวทางพระราชดําริ 
๒. การพัฒนาดานการศึกษา 
๓. การพัฒนาดานการเกษตร 
๔. การพัฒนาดานสังคม 
๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
๖. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
7. การพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
8.การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
9. การพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 

 
 
 
 
 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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1.2 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะป พ.ศ.2564) 
    ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น ท่ีบรรจุในแผนพัฒนา ทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร
ดานการสานตอ
แนวทาง
พระราชดําร ิ
 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

4 85,000 - - 

2.ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 

1.แผนงานการศึกษา 38 10,103,120 12 5,536,960 

3.ยุทธศาสตร 
การพัฒนาการ
เกษตร 
 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

19 1,530,000 1 10,000 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 
 

1.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2.แผนงานสังคม
สงเคราะห 
3.แผนงานงบกลาง 
 

27 17,874,000 12 15,240,000 

5.ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 
 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานการศึกษา 

53 950,000 6 340,000 

6.ยุทธศาสตร    
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานการพาณิชย 
 

109 114,354,400 10 6,049,700 

7.ยุทธศาสตร    
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
 

1.แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
2.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

33 1,110,000 9 140,000 
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ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 

8.ยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ท่ีดี 

1.แผนงาน บริหารงาน
ท่ัวไป 
2.แผนงาน สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
3.แผนงานสังคม
สงเคราะห 
4.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

27 1,217,000 16 600,000 

9.ยุทธศาสตร
ดานการรักษา
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

1.แผนงา นการรักษา
ความสงบภายใน 

18 850,000 6 150,000 

10.ยุทธศาสตร
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานการเกษตร 
3.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

19 3,690,000 4 60,000 

รวม 347 151,763,520 76 28,126,660 
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1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ          
    ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ                         
พ.ศ.2564 (เปนโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการจริง) จํานวน 42 โครงการ รายละเอียด ดังนี ้
 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
การศึกษา 

ประชุมผูปกครอง 5,000 กองการศึกษาฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการ
ดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

การพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยของเด็ก ศพด. อบต.
หนองตะไก 

2. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาครูผูดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

5,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใหครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก ศพด. 
หนองตะไก  
เขารับการอบรมสัมมนา
ตามโครงการของกรม
สงเสริมฯ 
 

การพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยของเด็ก ศพด.อบต.
หนองตะไก 

3. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
การศึกษา 

สงเสริม 

การศึกษาเพื่อเพิ่ม
พัฒนาการ 

ของเด็ก 

30,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใหความสําคัญแกเด็ก
ซ่ึงเปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 

ผูใหญเห็นความสําคัญ
ของเด็กใหความรัก
ความใสใจ 

4. 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
การศึกษา 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็ก 
เล็กองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองตะไก 
 

30,000 
 
 
 
 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะและ  
เพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต.
หนองตะไก 

คณะกรรมการ      
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก       
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
การศึกษา 

ศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานที่
ภายในชุมชน 
 

5,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู
และสืบคนความรูแก
เยาวชนและประชาชน 

ชุมชนมีแหลงเรียนรู
และสืบคนความรูแก
เยาวชนและประชาชน 

6. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการ
เกษตร 

หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อสงเสริมแนวทางตาม
พระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกษตรกรประกอบ
อาชีพตามแนว
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

7. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 

รณรงคปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติด 

10,000 สํานักงานปลัด เพื่อประชาสัมพันธ 
รณรงคและปองกัน 

ประชาชนไดรับความรู
และพิษภัยเกี่ยวกับยา
เสพติด 

8. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 

ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานสภา
เด็กและเยาวชน
ระดับตําบลหนอง
ตะไก 
 

10,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ไดรับการสงเสริม
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น 

9. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา                 
ดานสังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบล
หนองตะไก 
 

50,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบล 

หนองตะไก 

เด็กและเยาวชน 

ในพื้นที่ไดรับการ
สงเสริม พัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้น 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
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       10. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา                 
ดานสังคม 

สงเสริมและ
ชวยเหลือ 

ผูตกเกณฑ จปฐ. 
 

10,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อชวยเหลือผูตกเกณฑ 
จปฐ. ใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ผูตกเกณฑ จปฐ.ไดรับ
ความชวยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

11. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา                 
ดานสังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุตําบล
หนองตะไก 
 

60,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อทัศนศึกษาดูงาน 

และแลกเปล่ียน
ประสบการณ 
ระหวางกัน 

ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการ รอยละ 70 
 

12. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 
จํานวน 12 
หมูบาน ๆ ละ 
20,000 บาท 
 

240,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อขับเคล่ือน 

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรม
ตาง ๆ  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุข
ของประชาชน 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

13. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
 

20,000 กองสาธารณสุขฯ ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

ประชาชนไดรับการ
บริการควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก 

14. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

ปองกันและ
ควบคุมโรคระบาด 
โรคติดตอ และโรค
ไมติดตอ 
 

30,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
มีสุขภาพที่แข็งแรงและ
ปลอดภัยจากโรค 

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพที่แข็งแรง
ปลอดภัยจากโรค 

15. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

สัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย   
ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราช
กุมารี                      
กรมพระศรี                 
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
 

20,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

ประชาชนไดรับการ
บริการควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

16. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อาหารปลอดภัย
และตลาดสดนา
ซ้ือและการ
คุมครองผูบริโภค 
 

20,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

ประชาชนไดรับการ
บริการควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 
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17. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายนา
นางสวอง กรุงละ 
– นานางน้ําคาง 
เชื้อนนท           
หมูที่ 10                   
บานพูนทรัพย 
 

211,000 กองชาง เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับความ
สะดวกปลอดภัย 

ถนนหินคลุก                   
จํานวน 1 สาย 

 

18. ยุทธศาสตร                 
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

 

สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

5,000 สํานักงานปลัด เพื่อเผยแพร
พระพุทธศาสนา                      
สูคณะผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน
จางใหมีความรูความ
เขาใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยาง
ถูกตอง ดํารงชีวิตบน
พื้นฐานแหงคุณธรรม                  
มีความกลาหาญทาง
ศีลธรรม จริยธรรม                      
มีความซ่ือสัตยสุจริต และ
สามารถนําคุณธรรม ไป
ปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและ
สังคม  
 

คณะผูบริหารพนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน
จางใหมีความรูความ
เขาใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้น รูจักตัดสินใจ
เลือกทางดําเนินชีวิต 

ไดอยางถูกตอง                        
มีความออนนอม               
ถอมตน สามารถบริการ
ประชาชนที่มารับ
บริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
โปรงใส 
 

19. ยุทธศาสตร                 
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

การจัดการแขงขัน
กีฬาตําบล 

80,000 กองการศึกษาฯ เพื่อสงเสริมเยาวชน
ประชาชนไดเลนกีฬาใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 

เยาวชนประชาชน                  
ในพื้นที่ไดเลนกีฬา     
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและหางไกล
ยาเสพติด 

 

20. ยุทธศาสตร                  
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

จัดซ้ือ                           
อุปกรณกีฬา อบต.
หนองตะไก 
 

10,000 กองการศึกษาฯ เพื่อสงเสริมเยาวชนและ
ประชาชนไดเลนกีฬา                   
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

เยาวชน ประชาชน 

ในพื้นที่ไดเลนกีฬาใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนและหางไกล
ยาเสพติด 

21. ยุทธศาสตร                  
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 

 

จัดสงนักกีฬา   
เขารวมการ
แขงขันกีฬา 

20,000 กองการศึกษาฯ เพื่อสงเสริมเยาวชน
ประชาชนไดเลนกีฬาใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 

เยาวชน ประชาชน                  
ในพื้นที่ไดเลนกีฬา      
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและหางไกล
ยาเสพติด 
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22. ยุทธศาสตร                  
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 

 

จัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 
 

5,000 กองการศึกษาฯ เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและกิจกรรม
ทางศาสนา 

23. ยุทธศาสตร                  
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

จัดกิจกรรม 

แหเทียน 

วันเขาพรรษา 
 

5,000 กองการศึกษาฯ เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและกิจกรรม
ทางศาสนา 

24. ยุทธศาสตร                  
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

จัดงานฉลอง 
วันแหงชัยชนะ
ทาวสุรนารี 
 

5,000 กองการศึกษาฯ เพื่อรําลึกถึงวีรกรรมของ
ทานทาวสุรนารี 

ประชาชนไดระลึกถึง
วีรกรรมของทาน                    
ทาวสุรนารี 

25. ยุทธศาสตร                  
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

สืบสานประเพณี
วันสงกรานต 
 

5,000 กองการศึกษาฯ เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและกิจกรรม
ทางศาสนา 

26. ยุทธศาสตร                  
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

จัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 10 
 

5000 กองการศึกษาฯ เพื่อรวมเทอดพระเกียรติ
และแสดงความจงรักภักดี     
ตอพระบาทสมเด็จ                  
พระเจาอยูหัว                        
รัชกาลที่ 10 

ประชาชน 

มีสวนรวมกิจกรรม
เทอดพระเกยีรติและ
แสดงความจงรักภักดี
ตอพระบาทสมเด็จ                  
พระเจาอยูหัว                        
รัชกาลที่ 10 

27. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 
 

กิจกรรม 5 ส 

 
5,000 สํานักงานปลัด เพื่อเปนการปรับปรุง

สถานที่ทํางานใหนาอยู 
สะอาด สวยงาม 

ที่ทําการ อบต.นาอยู
เกิดความสะอาด 
สวยงาม 
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วัตถุประสงค ผลผลิต 

28. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 

 

บริหารจัดการ
เลือกต้ังผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่น 
 

200,000 สํานักงานปลัด เพื่อใหการจัดการงาน
เลือกต้ังเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

การบริหารจัดการ
เลือกต้ังเปนไปดวย
ความเรียบรอย 

29. ยุทธศาสตร                 
ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 
 

ประชาสัมพันธการ
ลงทะเบียนเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ/เบี้ย
ความพิการ/ผูปวย
เอดส 
 

10,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อประชาสัมพันธการ
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวย
เอดสภายในตําบลหนอง
ตะไก 

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึง 

 

30. ยุทธศาสตร                 
ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 
 

รับแสดงตนเพื่อรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ เบี้ยความ
พิการ  
ผูปวยเอดส   
(นอกสถานที่) 
 

10,000 กองสวัสดิการสังคม รับแสดงตน 

เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุภายในตําบล
หนองตะไก 
 

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลและแสดงตน
เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
อยางทั่วถึง 

 

31. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 

ตรวจสอบคุณภาพ
น้ําอุปโภค - 
บริโภค ของ อบต. 

10,000 กองชาง เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ํา
สําหรับการอุปโภค 
บริโภคของประชาชนใน
พื้นที ่

ราษฎรมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยางทั่วถึงและ
พอเพียง 

32. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 
 

 

จัดประชุม 
ประชาคมหมูบาน/
ตําบล เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

10,000 สํานักงานปลัด รับฟงความคิดเห็น
ประชาชนเพื่อสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ตําบลอยางครอบคลุม 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
แผนชุมชน มีการ
ขับเคล่ือนอยางเปน
ระบบและบูรณาการ 

33. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 
 
 

ฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 
 

80,000 สํานักงานปลัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 

การปฏิบัติงานของ 
อบต.มีความสะดวก
และเกิดประสิทธิภาพ 

34. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 
 

พัฒนาศักยภาพ 
ผูนําชุมชนและ
สรางเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

50,000 สํานักงานปลัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของ อสม./กลุมอาชีพ/
กลุมผูนําชาวบาน 

ประชาชนมีกิจกรรม
รวมกันซ่ึงเปนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพอยาง
มีคุณภาพ 

35. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 
 

 

สงเสริมความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 

30,000 สํานักงานปลัด สงเสริมใหประชาชน 

ในพื้นที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม
ของ อบต. 

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและมี
สวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมของอบต. 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

36. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 

จัดทําแผนชุมชน 
 

5,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อสงเสริมการจัดทํา
แผนชุมชน 

แผนชุมชนมีการ
ขับเคล่ือนอยางเปน
ระบบและบูรณาการ 

37. ยุทธศาสตร                 
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

ฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ประจํา
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น                  
องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง 
ตะไก อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา 
 

80,000 สํานักงานปลัด เพื่อชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของเจา
พนักงานในการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยพ.ศ. 2550 

ผูเขารับการฝกอบรม
ไดเรียนรูทักษะและ
แนวทางการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย เพื่อเตรียมความ
พรอมในการปองกัน
และแกไขปญหาสา
ธารณภัยทั้งระบบ
ต้ังแตภาวะ
สถานการณปกติ 
ภาวะใกลเกิดภัย 
ภาวะระหวางเกิดภัย
พิบัติ และภาวะหลัง
เกิดภัยพิบัติ 
 

38. ยุทธศาสตร                  
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

 

ฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 
 

30,000 สํานักงานปลัด เพื่อใหสมาชิก อปพร. 
มีความรูความเขาใจใน
อํานาจหนาที่และภารกิจ
เกี่ยวกับงาน 

อปพร. 

สมาชิก อปพร.                              
มีความรูความเขาใจ
และภารกิจงาน                       
อปพร. และสามารถ
นําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับ 

ไปใชใหเกิดประโยชน
แกตนเอง 
 

39. ยุทธศาสตร                  
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

 

รณรงคอบรมสราง
ความปลอดภัย 

ในการขับขี่
ยานพาหนะ 

ในชุมชน 
 

15,000 สํานักงานปลัด เพื่อรณรงคสรางความรู
ความเขาใจและความ
ปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะ 

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความรูความ
เขาใจและความ
ปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะ 
 

40. ยุทธศาสตร                  
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน
สองขางทาง 

 

10,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อใหตําบลหนองตะไกมี
ภูมิทัศนสองขางทางที่
ร่ืนรมย 

ตําบลหนองตะไกม ี

ภูมิทัศนสองขางทาง 
ที่ร่ืนรมย 

41. ยุทธศาสตร                  
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 

รณรงค ลด ละ 
เลิก การเผาตอซัง
ขาว ออย และขยะ
มูลฝอย 

 

10,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อใหตําบลหนองตะไกมี
ภูมิทัศนสองขางทางที่
ร่ืนรมย 

ตําบลหนองตะไกม ี

ภูมิทัศนสองขางทาง 
ที่ร่ืนรมย 

42. ยุทธศาสตร                  
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 

บริหารจัดการขยะ
ในพื้นที่ตําบล
หนองตะไก 
 

20,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่อยาง
ถูกตองเปนระบบและ
คุมคา 

ขยะมูลฝอยถูกจัดเก็บ
อยางถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสม 
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1.4 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ  
    ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ                              
พ.ศ.2564 (เปนโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไดดําเนินการจริง) จํานวน 34 โครงการ รายละเอียด ดังนี ้
 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
การศึกษา 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

10,000 กองการศึกษาฯ เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ทางการศึกษาใหแกเด็ก
ปฐมวัย 

การพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยของเด็ก ศพด.อบต.
หนองตะไก 

2. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

อาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองตะไก และ
เด็กนักเรียน
โรงเรียนบานหนอง
ตะไกและโรงเรียน
บานยอกขาม 
 

1,584,960 กองการศึกษาฯ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดด่ืม
นมที่มีประโยชนและมี
คุณคาทางโภชนาการ 

นักเรียนไดด่ืมนมที่มี
ประโยชนและมีคุณคา
ทางโภชนาการ 

3. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

บานยอกขาม 
 

288,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการ 

เด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการ 

4. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

บานหนองตะไก 
 

1,740,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการ 

เด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการ 

5. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา
(อาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก อบต.
หนองตะไก) 
 

1,249,500 กองการศึกษาฯ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการ 

เด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการ 

6. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

จัดการเรียนการ
สอนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

 

433,500 กองการศึกษาฯ เพื่อเปนคาจัดการเรียน
การสอนศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก (รายหัว)                    
อัตรา 1,700 บาท/ป 
 

เพื่อใหเด็กนักเรียน 
ศพด.หนองตะไก  
มีพัฒนาการ 

ที่เหมาะสมกับวัย 

7. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหาร
สวนตําบล 

หนองตะไก 
 

156,000 กองการศึกษาฯ เพื่อสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
(คาหนังสือเรียน คา
อุปกรณการเรียน คา
เคร่ืองแบบนักเรียน และ
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

เด็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณการเรียน 
เคร่ืองแบบนักเรียนและ
ไดทํากิจกรรมที่สงเสริม
พัฒนาการ 

ที่ดีขึ้น 
 

8. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

สงเสริมอาชีพ
ประชาชนและกลุม
อาชีพ 

40,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อใหประชาชน                    
กลุมอาชีพมีรายไดเพิ่ม
มากขึ้น 

ผูเขารับการฝกอบรม 

มีอาชีพที่ดีสามารถเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

9. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา                 
ดานสังคม 

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผูพิการตําบล
หนองตะไก 
 

20,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อสงเสริมการรวมกลุม
และแลกเปล่ียน
ประสบการณ 
ระหวางกัน 

ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ
โครงการ รอยละ 70 
 

10. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
สวัสดิการชุมชน 
(ออมวันละบาท) 

50,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อสงเสริมใหทํา
กิจกรรมสวัสดิการชุมชน
รวมกัน 

ทุกกลุมสามารถ 

ดําเนินกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอตนเอง 
และสังคม 

11. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที ่
 

200,000 สํานักงานปลัด เพื่อพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในพื้นที่ใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน
ครอบคลุมและทั่วถึง 

ระบบบริการสุขภาพใน
พื้นที่ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานครอบคลุม
และทั่วถึง 
 

12. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
 

11,500,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่มี
ฐานะยากจนเดือดรอน
หรือไมมีผูอุปการะเล้ียงดู 
 

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นหลังจากไดรับ
เบี้ยยังชีพ 
 

13. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

3,200,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อชวยเหลือคนพิการที่
มีฐานะยากจนเดือดรอน
หรือไมมีผูอุปการะเล้ียงดู 
 

คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นหลังจากไดรับ
เบี้ยยังชีพ 

14. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 

 

เบี้ยยังชีพ 

ผูปวยเอดส 
 

90,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อสงเคราะหผูติดเชื้อ
ผูปวยเอดส 
 

ผูปวยไดรับการดูแล
และทําการรักษา/                   
อยูในสังคมไดอยาง                
มีความสุข 
 

15. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

สํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการ   
สัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย   
ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราช
กุมารี                      
กรมพระศรี                 
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

 

10,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

ประชาชนไดรับการ
บริการควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

16. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

 
 

กอสรางถนน  
คสล.สาย รพ.สต.-  
หนา รร.หนองบุญ
มากพิทยาคม   
หมูที่ 2         
บานหนองตะไก 
 

864,000 กองชาง เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับความ
สะดวกปลอดภัย 

ถนน คสล.                      
จํานวน 1 สาย 

 

17. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

 
 

กอสรางถนน  
คสล.สายหนา   
รร.หนองตะไก – 
ศาลา SML       

หมูที่ 7         
บานแสงทอง 

 

801,000 กองชาง เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับความ
สะดวกปลอดภัย 

ถนน คสล.                      
จํานวน 1 สาย 

 

18. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

 
 

กอสรางถนน 

แอสฟลคอนกรีต 
(Asphalt 

Concrete)  
สายส่ีแยกตลาด
พูนทรัพย-  
หนองสนวน  
หมูที่ 6  
บานมิตรสัมพันธ 
 

1,026,000 กองชาง เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับความ
สะดวกปลอดภัย 

ถนนแอสฟลคอนกรีต                   
จํานวน 1 สาย 

 

19. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

 
 

กอสรางถนน 

แอสฟลคอนกรีต 
(Asphalt 

Concrete)  
ระหวาง หมู 7 
บานแสงทอง  
และ หมู 2    
บานหนองตะไก 
สายส่ีแยกตลาด – 
บานตาเนย      
หมูที่ 7         
บานแสงทอง 
 

1,324,000 กองชาง เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับความ
สะดวกปลอดภัย 

ถนนแอสฟลคอนกรีต                   
จํานวน 1 สาย 

 

20. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนน     
ลงหินคลุก สาย
ศาลปูตา – สาม
แยกไรนายเหรียญ 
เพ็ชรออน หมูที่ 5 
บานยอกขาม 
 

470,000 กองชาง เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับความ
สะดวกปลอดภัย 

ถนนหินคลุก                   
จํานวน 1 สาย 

 

21. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายไร
นายเล่ือน สราง
กลาง- ไรนายเย็น 
สรางกลาง หมูที่ 1 
บานหนองตะไก 
 

194,000 กองชาง เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับความ
สะดวกปลอดภัย 

ถนนหินคลุก                   
จํานวน 1 สาย 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

22. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนน    
ลงหินคลุก สายปา
ไผดอนตูม –     
นานายจาก     
นวมโคกสูง      
หมูที่ 3          
บานหนองตะไก 
 

249,100 กองชาง เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับความ
สะดวกปลอดภัย 

ถนนหินคลุก                   
จํานวน 1 สาย 

 

23. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนน     
ลงหินคลุก สายไร
นายขาว ดอก
ทุเรียน – ไรนาง
จรูญ เรืองมณี   
หมูที่ 7         
บานแสงทอง 
 

416,600 กองชาง เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับความ
สะดวกปลอดภัย 

ถนนหินคลุก                   
จํานวน 1 สาย 

 

24. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายรอบ
อางเก็บน้ําหนอง
ตะไก หมูที่ 7 
บานแสงทอง 

494,000 กองชาง เพื่อใหประชาชนผูใช
เสนทางสัญจรไดรับความ
สะดวกปลอดภัย 

ถนนหินคลุก                   
จํานวน 1 สาย 

 

25. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 
 

ออกรางวัดที่ดิน
สาธารณะและ
ออกเอกสารสิทธิ ์
 

45,000 กองชาง เพื่อสนับสนุนการออก
รังวัดที่ดินและการออก
เอกสารสิทธิ์ในพื้นที ่

การออกรังวัดและ
เอกสารสิทธิ์ในพื้นที่มี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

26. ยุทธศาสตร                 
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี 
 

จัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการรวม   
ในการชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(สถานที่กลาง) 
อําเภอหนอง   
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา 
 

 

20,000 สํานักงานปลัด เพื่อจัดต้ังสถานที่กลางใน
การปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ 
อปท.อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา 
เปนศูนยกลางในการ
ประสานงานของ อปท. 
ทั้ง 9 แหง ในการ
ชวยเหลือประชาชน 
 

มีสถานที่กลางในการ
รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือส่ัง
การ และขอมูลอื่นที่
เกี่ยวของกับการ
ชวยเหลือประชาชนทั้ง
ในดานสาธารณภัย 
การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
โรคติดตอ หรือโรค
ระบาดในทองถิ่นและ
ประชาชนสามารถ
ขอรับคําปรึกษาจาก
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ 
และขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของไดอยาง
เพียงพอและถูกตอง 
 

27. ยุทธศาสตร                 
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี 
 

ประเมินผลความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 

30,000 สํานักงานปลัด เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการ
ดําเนินงานของ อบต. 

อบต.มีขอมูลเพื่อใชใน
การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต 

28. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 
 

จัดเก็บภาษ ี

นอกสถานที ่
 

10,000 กองคลัง เพื่อเปนการ
อํานวยความ
สะดวกใหแก
ประชาชนผูเสีย
ภาษ ี

ประชาชนผูเสียภาษีไดรับการ
อํานวยความสะดวกสบาย 

29. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 
 

จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน 
 

100,000 กองคลัง จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสินพื้นที่ 
อบต.หนองตะไก 

จัดเก็บภาษีไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

30. ยุทธศาสตร                 
ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 
 

ประชาสัมพันธ
การชําระภาษ ี

 

10,000 กองคลัง เพื่อใหประชาชน
ทั่วไปและผูมี
หนาที่เสียภาษีมี
ความรูความเขาใจ
ในเร่ืองภาษ ี

เพื่อใหประชาชนทั่วไปและผูมีหนาที่
เสียภาษีมีความรูความเขาใจในเร่ือง
ภาษ ี
 

31. ยุทธศาสตร                 
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนชวง
เทศกาล                   
ปใหม 
 

5,000 สํานักงานปลัด เพื่อรณรงคปองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปใหม 
 

ในพื้นที่ตําบล 

หนองตะไก 
มีจํานวนอุบัติเหตุลดลง 

 

32. ยุทธศาสตร                  
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนชวง
เทศกาล
สงกรานต 
 

5,000 สํานักงานปลัด เพื่อรณรงคปองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาล
สงกรานต 

ในพื้นที่ตําบลหนองตะไกมีจํานวน
อุบัติเหตุลดลง 

33. ยุทธศาสตร                  
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

 

สงเสริมความรู
เกี่ยวกับอัคคีภัย
แกประชาชน 
 

15,000 สํานักงานปลัด เพื่อใหผูเขารับ 

การฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจ
ดานการปองกันภัย
และระงับภัยตาง 
ๆ สามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนา
ไดเมื่อเกิดภัย 

ผูเขารับการฝกอบรม 

มีความรูความเขาใจในการเผชิญ
เหตุในชุมชนและการปองกันระงับ
อัคคีภัยขั้นตน สามารถนําความรูที่
ไดรับนําไปปฏิบัติและแกไข
เหตุการณผูประสบภัยไดอยาง
ปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพ 
 

34. ยุทธศาสตร                 
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 

รักษน้ํา รักปา
รักษาแผนดิน 

 

20,000 กองสาธารณสุขฯ สงเสริมการปลูก
ตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวและลด
ภาวะโลกรอน 
 

ประชาชนไดปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวและลดภาวะ 
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2. การประเมินผลการทําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ที่ ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ดําเนินการจริง 

จํานวนเงินที่
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปาหมายที่ไดจริงหรือไดผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 

การศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

3,680 การพัฒนาเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
ศพด.อบต.หนองตะไก 

2. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

การศึกษา อาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองตะไก 
และเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานหนอง 
ตะไกและโรงเรียน 

บานยอกขาม 
 

1,205,162.06 นักเรียนไดด่ืมนมที่มีประโยชนและมี
คุณคาทางโภชนาการ 

3. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

การศึกษา อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

บานยอกขาม 
 

265,000 เด็กนักเรียนไดรับประทานอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการ 

4. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

การศึกษา อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

บานหนองตะไก 
 

1,740,000 เด็กนักเรียนไดรับประทานอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการ 

5. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

การศึกษา สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองตะไก) 
 

1,149,320 เด็กนักเรียนไดรับประทานอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการ 

6. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 

การศึกษา จัดการเรียนการสอน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

401,200 เด็กนักเรียน ศพด.หนองตะไก  
มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
 

7. ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

การศึกษา คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล 

หนองตะไก 
 

204,240 เด็กมีหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 
เคร่ืองแบบนักเรียนและไดทํากิจกรรมที่
สงเสริมพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 

8. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สงเสริมอาชีพ
ประชาชนและกลุม
อาชีพ 

27,555 ผูเขารับการฝกอบรม 

มีอาชีพที่ดีสามารถเพิ่มรายไดใหกับ
ครอบครัว 

9. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

สังคมสงเคราะห สงเสริมคุณภาพชีวิต  
ผูพิการตําบลหนอง  
ตะไก 

13,580 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ     
ตอการดําเนินงานของโครงการ       
รอยละ 70 

10. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

งบกลาง สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวัสดิการ
ชุมชน (ออมวันละ
บาท) 
 

50,000 ทุกกลุมสามารถดําเนินกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม 

 

 

11. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 

งบกลาง เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่
 

200,000 ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ใหมี
คุณภาพและมาตรฐานครอบคลุมและ
ทั่วถึง 
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ที่ ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ดําเนินการจริง 

จํานวนเงินที่
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปาหมายที่ไดจริงหรือไดผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

12. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

งบกลาง เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
 

10,296,600 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากไดรับเบี้ยยังชีพ 

 

13. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

งบกลาง เบี้ยยังชีพ 

คนพิการ 
 

2,494,800 คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากไดรับเบี้ยยังชีพ 

 

14. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

งบกลาง เบี้ยยังชีพ 

ผูปวยเอดส 
 

84,000 ผูปวยไดรับการดูแลและทําการ
รักษา/ อยูในสังคมไดอยาง                
มีความสุข 
 

15. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

สาธารณสุข สํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว 
ตามโครงการ สัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี
กรมพระศรี  สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
 

4,437 ประชาชนไดรับการบริการควบคุม
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

16. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน กอสรางถนน  คสล.  
สาย รพ.สต.หนา รร.
หนองบุญมากพิทยาคม   
หมูที่ 2 บานหนองตะไก 

864,000 ประชาชนผูใชเสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 

 

17. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

 
 

เคหะและชุมชน กอสรางถนน  คสล.   
สายหนา รร.หนองตะไก 
– ศาลา SML หมูที่ 7         
บานแสงทอง 

 

801,000 ประชาชนผูใชเสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 

 

18. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน กอสรางถนน 

แอสฟลคอนกรีต 
(Asphalt Concrete)  
สายส่ีแยกตลาด 

พูนทรัพย - หนองสนวน  
หมูที่ 6 บานมิตร
สัมพันธ 
 

830,000 ประชาชนผูใชเสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 

 

19. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน กอสรางถนน 

แอสฟลคอนกรีต 
(Asphalt Concrete)  
ระหวาง หมู 7 บานแสง
ทอง  และ หมู 2    
บานหนองตะไก สายส่ี
แยกตลาด – บานตาเนย      
หมูที่ 7 บานแสงทอง 
 

1,324,000 ประชาชนผูใชเสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 
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ที่ ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ดําเนินการจริง 

จํานวนเงินที่
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปาหมายที่ไดจริงหรือไดผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

20. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
สายศาลปูตา – สามแยก
ไรนายเหรียญ เพ็ชรออน 
หมูที่ 5 บานยอกขาม 

440,000 ประชาชนผูใชเสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 

21. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

เคหะและชุมชน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
สายไรนายเล่ือน      
สรางกลาง - ไรนายเย็น 
สรางกลาง หมูที่ 1    
บานหนองตะไก 
 

185,000 ประชาชนผูใชเสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 

 

22. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
สายปาไผดอนตูม –     
นานายจาก  นวมโคกสูง      
หมูที่ 3  บานหนองตะไก 
 

232,000 ประชาชนผูใชเสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 

 

23. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
สายไรนายขาว  
ดอกทุเรียน – ไรนาง
จรูญ  เรืองมณี  หมูที่ 7         
บานแสงทอง 
 

416,000 ประชาชนผูใชเสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 

 

24. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
สายรอบอางเก็บน้ํา 
หนองตะไก หมูที่ 7  
บานแสงทอง 

493,000 ประชาชนผูใชเสนทางสัญจรไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย 

 

25. ยุทธศาสตร                  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป ออกรางวัดที่ดิน
สาธารณะและออก
เอกสารสิทธิ ์
 

42,890 การออกรังวัดและเอกสารสิทธิ์ใน
พื้นที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

26. ยุทธศาสตร                 
ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป จัดต้ังศูนยปฏิบัติการ 

รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สถานที่กลาง)  
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

20,000 มีสถานที่กลางในการรวบรวม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ชวยเหลือประชาชนทั้งในดานสา
ธารณภัย การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โรคติดตอ หรือโรค
ระบาดในทองถิ่นและประชาชน
สามารถขอรับคําปรึกษาจาก
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ และขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของไดอยางเพียงพอ
และถูกตอง 
 
 

27. ยุทธศาสตร                 
ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป ประเมินผลความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 

20,000 อบต.มีขอมูลเพื่อใชในการปรับปรุง
พัฒนากระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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ที่ ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ดําเนินการจริง 

จํานวนเงินที่
ดําเนินการจริง (บาท) 

เปาหมายที่ไดจริงหรือไดผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

28. ยุทธศาสตร                 
ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

960 ประชาชนผูเสียภาษีไดรับการอํานวย
ความสะดวกสบาย 

29. ยุทธศาสตร                 
ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

100,000 จัดเก็บภาษีไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

30. ยุทธศาสตร                 
ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธการ
ชําระภาษ ี

 

960 เพื่อใหประชาชนทั่วไปและผูมีหนาที่
เสียภาษีมีความรูความเขาใจในเร่ือง
ภาษ ี

31. ยุทธศาสตร                 
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล                   
ปใหม 
 

4,606 ในพื้นที่ตําบลหนองตะไก 
มีจํานวนอุบัติเหตุลดลง 

 

32. ยุทธศาสตร                 
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 
 

3,406 ในพื้นที่ตําบลหนองตะไก 
มีจํานวนอุบัติเหตุลดลง 

 

33. ยุทธศาสตร                 
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

สงเสริมความรูเกี่ยวกับ
อัคคีภัยแกประชาชน 
 

10,980 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความ
เขาใจในการเผชิญเหตุในชุมชนและ
การปองกันระงับอัคคีภัยขั้นตน 
สามารถนําความรูที่ไดรับนําไปปฏิบัติ
และแกไขเหตุการณผูประสบภัยได
อยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
 

34. ยุทธศาสตร                 
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 

การเกษตร รักษน้ํา รักปารักษา
แผนดิน 

 

1,200 ประชาชนไดปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวและลดภาวะ 
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3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ที่ ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ดําเนินการจริง 

จํานวนเงินที่
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปาหมายที่ไดจริง 
หรือไดผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ไดรับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเปาหมายที่

ประชาชนไดรับ 

1. ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 

การศึกษา จัดกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน
ภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

3,680 การพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยของเด็ก ศพด.อบต.
หนองตะไก 

เด็กเล็ก ศพด.อบต.      
หนองตะไก มีพัฒนาการ 

ที่เหมาะสมกับวัย 

2. ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 

การศึกษา อาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก 
และเด็กนักเรียน
โรงเรียนบาน
หนองตะไกและ
โรงเรียนบาน 

ยอกขาม 
 

1,205,162.06 เด็กนักเรียน ศพด. อบต.
หนองตะไก เด็กนักเรียน
โรงเรียนบานหนองตะไก
และเด็กนักเรียนโรงเรียน
บานยอกขามไดด่ืมนม
ครบถวน 
 

นักเรียนไดด่ืมนมที่มี
ประโยชนและมีคุณคาทาง
โภชนาการ 

3. ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

การศึกษา อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

บานยอกขาม 

265,000 เด็กนักเรียนโรงเรียนบาน
ยอกขามไดรับประทาน
อาหารกลางวันครบถวน 

เด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ 

4. ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

การศึกษา อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

บานหนองตะไก 
 

1,679,000 เด็กนักเรียนโรงเรียนบาน
หนองตะไก                      
ไดรับประทานอาหาร
กลางวันครบถวน 

เด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ 

5. ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 

การศึกษา สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก อบต.
หนองตะไก) 
 

1,149,320 เด็กนักเรียน ศพด.อบต.
หนองตะไก                            
ไดรับประทานอาหาร
กลางวันครบถวน 

เด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ 

6. ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 

 

การศึกษา จัดการเรียนการ
สอนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

 

401,200 เด็กนักเรียน ศพด.                       
หนองตะไก ไดรับการ
จัดสรร (รายหัว)  
1,700 บาท  ครบถวน 

เด็กนักเรียน ศพด.                       
หนองตะไก  มีพัฒนาการ 
ที่เหมาะสมกับวัย 

7. ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 

การศึกษา คาใชจายในการ
จัดการศึกษา
สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหาร
สวนตําบล 

หนองตะไก 
 

204,240 เด็กนักเรียน ศพด.                       
หนองตะไก ไดรับหนังสือ
เรียน อุปกรณการเรียน 
เคร่ืองแบบนักเรียน และ
ไดทํากิจกรรมที่สงเสริม
พัฒนาการครบถวน 

เด็กมีหนังสือเรียน อุปกรณ
การเรียน เคร่ืองแบบ
นักเรียนและไดทํากิจกรรมที่
สงเสริมพัฒนาการที่ดีขึ้น 
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ที่ ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ดําเนินการจริง 

จํานวนเงินที่
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปาหมายที่ไดจริง 
หรือไดผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ไดรับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเปาหมายที่

ประชาชนไดรับ 

8. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

สงเสริมอาชีพ
ประชาชนและกลุม
อาชีพ 

27,555 กลุมอาชีพในตําบล 

หนองตะไก 
ผูเขารับการฝกอบรม 

มีอาชีพที่ดีสามารถเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว 
 

9. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

สังคม
สงเคราะห 

สงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูพิการตําบล 

หนองตะไก 

13,580 ผูพิการในตําบลหนองตะไก ผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

10. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

งบกลาง สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
สวัสดิการชุมชน 
(ออมวันละบาท) 
 

50,000 กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลหนองตะไกมีความ
เขมแข็ง 

ทุกกลุมสามารถดําเนิน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม 

 

 

11. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

งบกลาง เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ 
 

200,000 ประชาชนในตําบล 

หนองตะไก 
ระบบบริการสุขภาพใน
พื้นที่ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

12. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

งบกลาง เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
 

10,296,600 ผูสูงอายุในตําบล 

หนองตะไก 
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหลังจากไดรับเบี้ยยังชีพ 

 
 

13. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

งบกลาง เบี้ยยังชีพ 

คนพิการ 
 

2,494,800 ผูพิการในตําบล 

หนองตะไก 
คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหลังจากไดรับเบี้ยยังชีพ 

 
 

14. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดานสังคม 
 

งบกลาง เบี้ยยังชีพ 

ผูปวยเอดส 
 

84,000 ผูปวยเอดสในตําบล 

หนองตะไก 
ผูปวยไดรับการดูแลและทํา
การรักษา/ อยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
 

15. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

สาธารณสุข สํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการ 
สัตวปลอดโรค    
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา       
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี   
กรมพระศรี                 
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
 

4,437 จํานวน 12 หมูบาน ประชาชนไดรับการบริการ
ควบคุมปองกันโรคพิษสุนัข
บา 

16. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและ
ชุมชน 

กอสรางถนน  คสล.  
สาย รพ.สต.หนา 
รร.หนองบุญมาก
พิทยาคม  หมูที่ 2 
บานหนองตะไก 

864,000 ถนน คสล.                      
จํานวน 1 สาย 

 

ประชาชนผูใชเสนทาง
สัญจรไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 
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ที่ ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ดําเนินการจริง 

จํานวนเงินที่
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปาหมายที่ไดจริง 
หรือไดผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ไดรับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเปาหมายที่

ประชาชนไดรับ 

17. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน กอสรางถนน คสล.   
สายหนา รร.หนอง 
ตะไก – ศาลา SML 

หมูที่ 7 บานแสงทอง 

 

801,000 ถนน คสล.                      
จํานวน 1 สาย 

 

ประชาชนผูใชเสนทาง
สัญจรไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 

 

18. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน กอสรางถนน 

แอสฟลคอนกรีต 
(Asphalt Concrete)  
สายส่ีแยกตลาด 

พูนทรัพย - หนอง
สนวน หมูที่ 6  
บานมิตรสัมพันธ 
 

830,000 ถนนแอสฟลคอนกรีต                  
จํานวน 1 สาย 

 

ประชาชนผูใชเสนทาง
สัญจรไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 

 

19. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน กอสรางถนน 

แอสฟลคอนกรีต 
(Asphalt Concrete)  
ระหวาง หมู 7  
บานแสงทอง  และ 
หมู 2 บานหนองตะไก 
สายส่ีแยกตลาด – 
บานตาเนย  หมูที่ 7 
บานแสงทอง 
 

1,324,000 ถนนแอสฟลคอนกรีต                  
จํานวน 1 สาย 

 

ประชาชนผูใชเสนทาง
สัญจรไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 

 

20. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน ปรับปรุงถนนลง 
หินคลุก สายศาลปูตา 
– สามแยกไรนาย
เหรียญ เพ็ชรออน  
หมูที่ 5 บานยอกขาม 

440,000 ถนนหินคลุก                    
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนผูใชเสนทาง
สัญจรไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 

 

21. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน ปรับปรุงถนนลง 
หินคลุก สายไร     
นายเล่ือน  สรางกลาง 
- ไรนายเย็น  
สรางกลาง  หมูที่ 1 
บานหนองตะไก 
 

185,000 ถนนหินคลุก                    
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนผูใชเสนทาง
สัญจรไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 

 

22. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน ปรับปรุงถนนลง 
หินคลุก สายปาไผ 
ดอนตูม – นานายจาก   
นวมโคกสูง  หมูที่ 3  
บานหนองตะไก 
 

232,000 ถนนหินคลุก                    
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนผูใชเสนทาง
สัญจรไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 

 

23. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน ปรับปรุงถนนลง     
หินคลุก สายไร     
นายขาว ดอกทุเรียน – 
ไรนางจรูญ  เรืองมณี  
หมูที่ 7 บานแสงทอง 
 

416,000 ถนนหินคลุก                    
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนผูใชเสนทาง
สัญจรไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 
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ที่ ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ดําเนินการจริง 

จํานวนเงินที่
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปาหมายที่ไดจริง 
หรือไดผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ไดรับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเปาหมายที่

ประชาชนไดรับ 

24. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

เคหะและชุมชน ปรับปรุงถนนลง     
หินคลุก สายรอบอาง
เก็บน้ํา หนองตะไก 
หมูที่ 7 บานแสงทอง 

493,000 ถนนหินคลุก                    
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนผูใชเสนทาง
สัญจรไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 

 

25. ยุทธศาสตร                  
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป ออกรางวัดที่ดิน
สาธารณะและออก
เอกสารสิทธิ ์
 

42,890 การออกรังวัดและ
เอกสารสิทธิ์ในพื้นที ่
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

การออกรังวัดและ
เอกสารสิทธิ์ในพื้นที ่
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

26. ยุทธศาสตร                 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป จัดต้ังศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สถานที่กลาง)    
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

20,000 ศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (สถานที่กลาง)                       
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 1 แหง 
 

มีสถานที่กลางในการ
รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
กับการชวยเหลือ
ประชาชนทั้งในดานสา
ธารณภัย การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โรคติดตอ หรือโรค
ระบาดในทองถิ่นและ
ประชาชนสามารถขอรับ
คําปรึกษาจากเจาหนาที่
ประจําศูนยฯ และขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของได
อยางเพียงพอและถูกตอง 
 

27. ยุทธศาสตร                 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป ประเมินผลความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 

20,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการใหบริการ
ของ อบต.หนองตะไก 

อบต.มีขอมูลเพื่อใชใน
การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

28. ยุทธศาสตร                 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

960 ประชาชนผูเสียภาษีไดรับ
การอํานวยความ
สะดวกสบาย 

ประชาชนผูเสียภาษีไดรับ
การอํานวยความ
สะดวกสบาย 

29. ยุทธศาสตร                 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

100,000 จัดเก็บภาษีไดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อบต.หนองตะไก จัดเก็บ
ภาษีไดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

30. ยุทธศาสตร                 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธการ
ชําระภาษ ี

1,440 ประชาชนในตําบลหนอง
ตะไก 

เพื่อใหประชาชนทั่วไป
และผูมีหนาที่เสียภาษีมี
ความรูความเขาใจใน
เร่ืองภาษ ี
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ที่ ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ดําเนินการจริง 

จํานวนเงินที่
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปาหมายที่ไดจริง 
หรือไดผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ไดรับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเปาหมายที่

ประชาชนไดรับ 

31. ยุทธศาสตร                 
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล                   
ปใหม 
 

4,606 จํานวน 12 หมูบาน ในพื้นที่ตําบล 

หนองตะไก 
มีจํานวนอุบัติเหตุ 

ลดลง 

 

32. ยุทธศาสตร                 
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล
สงกรานต 
 

3,406 ประชาชนในตําบล 
หนองตะไก 

ในพื้นที่ตําบลหนองตะไก 
มีจํานวนอุบัติเหตุลดลง 

 

33. ยุทธศาสตร                 
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

สงเสริมความรู
เกี่ยวกับอัคคีภัย 

แกประชาชน 
 

10,980 ผูเขารับการฝกอบรม                    
มีความรูความเขาใจใน
การเผชิญเหตุในชุมชน
และการปองกันระงับ
อัคคีภัยขั้นตน สามารถ
นําความรูที่ไดรับนําไป
ปฏิบัติและแกไข
เหตุการณผูประสบภัยได
อยางปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผูเขารับการฝกอบรม             
มีความรูความเขาใจใน
การเผชิญเหตุในชุมชน
และการปองกันระงับ
อัคคีภัยขั้นตน สามารถ
นําความรูที่ไดรับนําไป
ปฏิบัติและแกไข
เหตุการณผูประสบภัยได
อยางปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 
 

34. ยุทธศาสตร                 
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

การเกษตร รักษน้ํา รักปา   
รักษาแผนดิน 

 

1,200 ประชาชนในตําบล 
หนองตะไก 

ประชาชนไดปลูกตนไม
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ลดภาวะ 
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สวนท่ี 3  
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
   สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของ องคการบริหารสวนตําบล
หนองตะไกเปน  ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2๐ ๑5 75.00 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 20 100 

๓.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖0 57.78 96.30 

      ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 10 10 100 

      ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 10 100 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 

      ๓.๔  วิสัยทัศน ๕ ๕ 100 

      ๓.๕  กลยุทธ 5 ๕ 100 
      3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 3.78 75.56 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 4 80 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      ๓.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 5 100 

รวม ๑๐๐ 92.78 92.78 
 

๑. พบวาประเด็น การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ไดคะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 
คิดเปนรอยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเปนรอยละ ๙๒.78 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
  ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผลเพราะการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหา      
จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งท่ีอาจเปนปญหาสําคัญ ในการดําเนินงานสูสภาพท่ีตองการในอนาคต                         
การดําเนินงานขององคการหลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ                         
2 ดาน คือ สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปน การ
วิเคราะหสภาพการณ ( Situation Analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพ่ือใหรูตนเอง (รูเรา) รูจัก 
สภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตางๆ ท้ังภายนอกและภายใน
องคกร ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคกร ท้ังสิ่งท่ีได
เกิดข้ึนแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธขององคกร
ระดับองคกรท่ีเหมาะสมตอไป ความสามารถภายในท่ีถูกใชประโยชนเพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร  
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  2. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของ องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ในแตละประเด็น  
ดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน
ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง 
ตะไก 

20 15 75  

1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้ง
ของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหลงนํ้า ลกัษณะของไม/
ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวน
ประชากร และชวงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 1 50  

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า) 

2 1 50  

1.6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

2 1 50  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 50  

1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

2 
 

2 100  

 1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการดําเนินการประชุม
ประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวม
คิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 
รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ
แกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
หนองตะไก 

3 2 66.67  

รวม 20 15 75  
 

1. สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐา นของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  ไดคะแนน 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 75   

พบวาประเด็น ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ และการสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. ไดคะแนน 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเปน                      
รอยละ 100   
   การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน                     
โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล                             
หนองตะไก ไดคะแนน 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเปนรอยละ 66.67     
   ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  โทรศัพท 
ฯลฯ ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ  ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา 
ปาไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  ไดคะแนน 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน คิดเปน
รอยละ 50    
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

   2.1 สรุปผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกเปนดังนี้ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๙ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐ 58 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ ๕ 

   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้ง 

งบประมาณไดถูกตอง  
๕ ๕ 

   5.4  โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 5 

   ๕.๕ เปาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 5 

   ๕.๗  โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ ๕ 

   5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสราง 
ใหประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

๕ 4 

   5.9  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ 5 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  5 5 
   ๕.๑2 ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙7 
 

1. พบวาประเด็น โครงการพัฒนา ไดคะแนน 58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน                    
คิดเปนรอยละ 96.67 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา  และคิดเปนรอยละ 97 ของคะแนนในภาพรวม
ท้ังหมด 

ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกําหนดวัตถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  โครงการมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป เปาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  โครงการมีความสอดคลอง
กับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด เปาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 โครงการมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณตัวชี้วัด  
(KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค 
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  2. พบวาประเด็น โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง 
ม่ันค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ   ไดคะแนนต่ําสุด  4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 
ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเปนรอยละ  4 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
  เปนเชนนั้น/เหตุผล  เนื่องจาก โครงการ แกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินนอยเกินไป 
   3. พบวาความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจํานวนโครงการท้ังหมด  413  โครงการ                        
ไดคะแนน  5 คะแนน คิดเปนรอยละ  100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซ่ึงเปนโครงการท่ีมี
วัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  และดําเนินการ
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน   
   4. พบวากําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  จากจํานวนโครงการท้ังหมด  413 
โครงการไดคะแนน 5 คะแนน คิดเปนรอยละ100 ของคะแนนทีมี มีวัตถุประสงคชัดเจน ( clearobjective) 
โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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๓.  การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
 

ยุทธศาสตร 2561 2562 2563 2564 2565 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําริ 
 

4 125,000 4 85,000 4 85,000 4 85,000 4 85,000 

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศึกษา 
 

37 9,931,360 38 10,113,290 38 10,103,120 38 10,103,120 38 10,103,120 

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการเกษตร 
 

17 1,330,000 19 1,530,000 19 1,530,000 19 1,530,000 19 1,530,000 

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

27 17,874,000 27 17,874,000 27 17,874,000 27 17,874,000 27 17,874,000 

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสาธารณสุข 
 

53 820,000 53 1,010,000 53 1,010,000 53 950,000 53 950,000 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
 

116 78,142,900 126 71,120,600 163 105,727,600 109 114,354,400 83 104,099,500 

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
 

34 1,130,000 33 1,110,000 33 1,110,000 33 1,110,000 33 1,110,000 

ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

27 1,229,000 28 1,243,000 27 1,217,000 27 1,217,000 27 1,417,000 

ยุทธศาสตรดานการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

17 830,000 17 770,000 18 1,056,200 18 850,000 18 850,000 

ยุทธศาสตรดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

18 3,660,000 19 3,690,000 19 3,690,000 19 3,690,000 19 3,690,000 

รวม 350 115,072,260 364 108,545,890 401 143,402,920 347 151,763,520 321 141,708,620 
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๔.  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
      องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวน
รวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตอไป 
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ไดประกาศใชแผนพัฒ นาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)                    
เม่ือวันท่ี 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา ทองถ่ิน                          
(พ.ศ.2561 -2565) ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2564 ในเขตพ้ืนท่ีโดยไดรับความ
รวมมือการสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ
ประสบผลสําเร็จดวยดีกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงโดยมีผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญ 
 

๕.  สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมท้ังหมดท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖4)                           
ท่ีอยูในงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติม จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจายใหม             
โอนงบประมาณเพ่ิม มีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จํานวน 34 โครงการ มีดังนี้ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

งบตามขอบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตรดาน   
การพัฒนาการศึกษา 

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

10,000 - 3,680 6,320 

2. ยุทธศาสตรดาน   
การพัฒนาการศึกษา 

โครงการอาหารเสริม 
(นม) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.หนองตะไก 
และเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานหนอง
ตะไก และโรงเรียน
บานยอกขาม 
 

1,584,960 462,334.04 742,828.02 379,797.94 

3. ยุทธศาสตรดาน   
การพัฒนาการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
อาหารกลางวัน 
โรงเรียน 
บานยอกขาม 
 

288,000 - 265,000 23,000 

4. ยุทธศาสตรดาน   
การพัฒนาการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
บานหนองตะไก 
 

1,740,000 -   1,679,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       61,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

งบตามขอบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

5. ยุทธศาสตรดาน   
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก) 
 

1,249,500 
 

- 1,149,320 100,180 

6. ยุทธศาสตรดาน   
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา  
(โครงการจัดการ
เรียนการสอน  
(ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก) 
 

433,500 - 401,200 32,300 

7. ยุทธศาสตรดาน   
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหาร        
สวนตําบล 
หนองตะไก 
 

156,000 
โอนงบประมาณเพิ่ม 

จํานวน      
48,240 บาท 

รวมเปน
งบประมาณท้ังส้ิน 

จํานวน  
204,240 บาท 

- 204,240 - 

8. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสงเสริม
อาชีพประชาชนและ
กลุมอาชีพ 
 

40,000 - 27,555 12,445 

9. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูพิการ
ตําบลหนองตะไก 
 

20,000 - 13,580 6,420 

10. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 

โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน (ออมวันละ
บาท) 
 

50,000 - 50,000 - 

11. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือ
พ้ืนท่ี 
 

200,000 - 200,000 - 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
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ที ่ ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

งบตามขอบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

12. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 11,500,000 - 10,296,600 1,203,400 

13. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,200,000 - 2,494,800 705,200 

14. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

เบ้ียยังชีพ 
ผูปวยเอดส 

90,000 - 84,000 6,000 

15. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนา 
สาธารณสุข 

โครงการสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จพระเจา 
ลูกเธอเจาฟาจุฬา 
ภรณวลัยลักษณ
อัครกมุารี 
 

10,000 - 4,437 5,563 

16. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สาย  
รพ.สต.หนา รร.
หนองบุญมาก 
พิทยาคม  หมูท่ี 2 
บานหนองตะไก 
 

864,000                  กอหน้ีผูกพัน               
จํานวน                

864,000 บาท 

- - 

17. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.สายหนา 
รร.หนองตะไก – 
ศาลา SML หมูท่ี 7 
บานแสงทอง 
 

801,000                  กอหน้ีผูกพัน               
จํานวน                

801,000 บาท 

- - 

18. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนแอสฟล
คอนกรีต (Asphalt 
Concrete)  
สายส่ีแยกตลาด 
พูนทรัพย - หนอง
สนวน หมูท่ี 6  
บานมิตรสัมพันธ 
 

1,026,000                  - 830,000   196,000 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
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ที ่ ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

งบตามขอบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

19. 
 

ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนแอสฟล
คอนกรีต (Asphalt 
Concrete)  
ระหวาง หมู 7  
บานแสงทอง   
และ หมู 2  
บานหนองตะไก 
สายส่ีแยกตลาด – 
บานตาเนย   
หมูท่ี 7  
บานแสงทอง 
 

1,324,000                         กอหน้ีผูกพัน               
จํานวน                

1,324,000 
บาท 

- 
 

- 

20. 
 

ยุทธศาสตร                
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ท่ีดี 
 

โครงการออกรางวัด
ท่ีดินสาธารณะและ
ออกเอกสารสิทธ์ิ 
 

45,000 
 

- 
 

42,890 2,110 

21. 
 

ยุทธศาสตร                
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ท่ีดี 

โครงการจัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการรวม 
ในการชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (สถานท่ี
กลาง) อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา 
 

20,000 - 20,000 - 

22. 
 

ยุทธศาสตร                
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ท่ีดี 

โครงการประเมิน
ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของ
องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  
 

30,000 
 

กอหน้ีผูกพัน               
จํานวน                

20,000 บาท 

- 10,000 

23. 
 

ยุทธศาสตร                
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ท่ีดี 
 

โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 
 

10,000 - 960 9,040- 

24. 
 

ยุทธศาสตร                
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ท่ีดี 
 

โครงการจัดทําแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
 

100,000 กอหน้ีผูกพัน               
จํานวน                

100,000 บาท 

- - 

25. 
 

ยุทธศาสตร                
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง 
ท่ีดี 
 

โครงการ
ประชาสัมพันธการ
ชําระภาษี 
 

10,000 - 960 9,040 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
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ที ่ ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

งบตามขอบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

26. 
 

ยุทธศาสตร                
ดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการรณรงค
และลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 
 

5,000 - 4,606 394 

27. 
 

ยุทธศาสตร                
ดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการรณรงค
และลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 
 

5,000 - 3,406 1,594 

28. ยุทธศาสตร                
ดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 
 

โครงการสงเสริม
ความรูเกี่ยวกับ
อัคคีภัยแก
ประชาชน 
 

15,000 - 10,980 4,020 

29. 
 

ยุทธศาสตร                
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 

โครงการรักษนํ้า  
รักปา รักษา
แผนดิน 

20,000 -  1,200 18,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
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รายละเอียดโครงการงบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จํานวน 5 โครงการ มีดังนี้ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
งบจายขาด 
เงินสะสม 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

วันที่ลงนาม
สัญญา 

ระยะ 
เวลา
การ

ดําเนิน 
งาน 
(วัน) 

เบิกจาย 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร                
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงถนนลง 
หินคลุก สายศาล 
ปูตา – สามแยกไร
นายเหรียญ  
เพ็ชรออน หมูท่ี 5 
บานยอกขาม 
 

   470,000 440,000 
 

24 มี.ค. 64 60 440,000 

2. ยุทธศาสตร                
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายไรนายเล่ือน  
สรางกลาง – ไร 
นายเย็น สรางกลาง  
หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 
 

   194,000 185,000 
 

5  ส.ค. 64 60 182,685                     
(หักคาปรับ 

จํานวน 5 วัน ๆ 
ละ   463 บาท                           

เปนเงิน                     
2,315 บาท 

 

3. ยุทธศาสตร                
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนลง 
หินคลุก สายปาไผ 
ดอนตูม – นานาย
จากนวมโคกสูง   
หมูท่ี 3  
บานหนองตะไก 
 

   249,100 232,000 5 เม.ย. 64 60 229,100                         
(หักคาปรับ 

จํานวน 5 วัน ๆ 
ละ     

580 บาท                
เปนเงิน   

2,900 บาท 
4. ยุทธศาสตร                

การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายไรนายขาว  
ดอกทุเรียน – ไร
นางจรูญ  เรืองมณี  
หมูท่ี 7  
บานแสงทอง 
 

416,600 416,000 9 ก.ค. 64 60 416,000 

5. ยุทธศาสตร                
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายรอบอางเก็บนํ้า 
หนองตะไก หมูท่ี 7 
บานแสงทอง 
 

   494,000 493,000 14 ก.ค. 64 60 493,000 
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สวนท่ี 4  
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

๔.๑  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
      ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 
253 ท่ีกําหนดใหในการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ินเปดเผย
ขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวม
ดวย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.๒๕61 ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี 
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา 
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
   

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกา ร
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวน ตําบลหนองตะไก  จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานรวมท้ังการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ดังนี้ 
 

 
 
 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ท่ีไดกําหนด
วิสัยทัศนไวเพ่ือตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมอยูเย็นเปนสุข คนไทยมีคุณธรรม นําความรู รูเทาทันโลก 
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภาพและเปนธรรมสิ่งแวดลอม          
มีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวซ่ึงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูภายใตประชาคมโลกอยางมีศักดิ์ศรี ประการสําคัญ 
คือ การนอมนําเอาแนวพระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลใหมากท่ีสุด และเพ่ิมเติมในสวนท่ีเห็นวาเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา สถานการณจริง
ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน ดังนี้ 
    

 
 

                            “สังคมนาอยู เชิดชูคุณธรรม  นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยึดเสียงประชาชนเปนสําคัญ  ภูมิคุมกันชีวิตดีมีสุข อยางย่ังยืน”  
 
 
 
 

1.วิสัยทัศน(Vision) 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก                    
10 ดาน  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
 แนวทางการพัฒนา 
          1.1) ประสานและบริหารจัดการน้ํา เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 

๑.2) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร                       
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

๑.3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 

๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะ   

และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑) พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงาน                   
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ                   
มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรและเพ่ิมชองทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวย

และเพ่ือการอนุรักษ 
3.7) พัฒนาความรูดานวิชาการ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

สนับสนุนเรียนรูชุมชน/แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง/ภูมิปญญาทองถ่ิน และเกษตรทฤษฎีใหม 
                     3.8) สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรอง 
 
 

 

2.ยุทธศาสตร 
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๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 

4.๑) จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะหใหแกเยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทาง
สังคม 

4.๒) สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกเยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม   
4.3) สนับสนุนกลุมเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูปวยเรื้อรัง ดานหลักประกันรายได 

ใหเขาถึงบริการของรัฐอยางท่ัวถึงเปนธรรม 
                     4.๔) คุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส 

4.๕) สงเสริมอาชีพและทักษะฝมือใหแกประชาชนตามศักยภาพและความพรอม 
                     4.๖) รณรงค ปองกัน การเฝาระวังและการดําเนินมาตรการในการแกไขปญหายาเสพติด                   
  

๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
  แนวทางการพัฒนา 

5.๑) สงเสริม สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรค 
5.2) พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย  การจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  
                     5.๓) สงเสริม สนับสนุนงานดานสาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และสุขอนามัยของประชาชน 

 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 

 6.๑) กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ํา และทอระบายน้ําใหเปนไปดวย 
ความสะดวก 
                      6.๒) ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ 
                      6.3) กอสราง ซอมแซม ปรบัปรุงระบบจายน้ําประปาและขยายเขตการใหบริการประปา 
                    6.๔) บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา 

 

๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
  แนวทางการพัฒนา 

๗.๑) พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๗.๒) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดจากการทองเท่ียวของตําบล      
หนองตะไกเพ่ิมข้ึน 

๗.3) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ รวมถึงการ
สรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

7.4) รณรงค สงเสริมเพ่ือยกระดับคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีพุทธ 
                     7.5) ฟนฟู สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาถ่ิน 

7.6) สงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร (บาน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน 
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๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๘.๑) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี  ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

๘.๒) นําระบบสารสนเทศมาใชในการบรหิารงานภายในองคกร   
๘.3) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในตําบลหนองตะไก 
๘.4) เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ

ประชาชนในการพัฒนาตําบลหนองตะไก 
๘.5) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
8.6) เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ                  
8.7) พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานและใหบริการ

ประชาชน 
8.8) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมือง

และสังคม 
8.9) สนับสนุน สงเสริมการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจดัการโดยระบบ PMQA 
 

๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  แนวทางการพัฒนา 

๙.๑) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒) สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกร                       

ท่ีเก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ                    

โดยสรางความอบอุนใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
9.5) สงเสริม สนับสนุนและอํานวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน  
 

๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 

๑๐.๑) พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ 

๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   

๑0.3) รณรงคการแกไขปญหาภาวะโลกรอนและสงเสริมการประหยัดพลังงาน 
                     10.4) พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
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10.5) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ในชุมชน 
10.6) เสริมสรางและปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและความรื่นรมยสองขางทาง 
 

 

 
 

 1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสรางชลประทาน                      

ฝาย ทํานบ ขุดสระ และการขุดลอกแหลงน้ําตาง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาลุมน้ํา 

๒. พัฒนาสงเสริมอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ินตาง ๆ และเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๓. สงเสริมดานอนามัยชุมชนและเสริมสรางสุขภาพ 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหครอบครัวอบอุนลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว พัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส 

๕. สงเสริมการจัดการศึกษา ท้ังในและนอกระบบ 

๖. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรทําเกษตรอินทรีย 

๗. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของชุมชน 

๘. สรางชุมชนเขมแข็ง ปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติด 

๙. พัฒนาการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารราชการท่ีดี สงเสริม พัฒนาทักษะ 

ศักยภาพของบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 

                 ๑๐. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความสามัคคีในชุมชนและหางไกลยาเสพติด 

       ๑๑. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลยั่งยืน 

                  ๑๒. ดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชนของประชาชน 

ในตําบลหนองตะไก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เปาประสงค 
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      องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวน
รวมของประชาชน  เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตอไป  
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เม่ือวันท่ี 14 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน                       
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 2564 

 
ยุทธศาสตร 2564 

จํานวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 4 

 
 

85,000 
 

 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 38 

 
 

10,103,120 
 

 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 19 
 

1,530,000 
 
 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 27 
 

17,874,000 
 
 
 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 53 

 
 

950,000 
 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 109 

 
 

114,354,400 
 

 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

33 1,110,000 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
บานเมืองท่ีดี 

27 

 
 

1,217,000 
 
 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

18 850,000 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

19 3,690,000 

รวม 347 

 
 

151,763,520 
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ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี  

17 เดือน กั นยายน พ.ศ.  2563 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 70 โครงการ 
งบประมาณ 26,091,960 บาท และจายขาดเงินสะสม จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ  2,034,700 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

 

๑. ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
  ผูบริหารองคการบริหารสวน ตําบลหนองตะไก   ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ  เม่ือวันท่ี    
17 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖ 3 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน  70 โครงการ 
งบประมาณ  26,091,960 บาท และจายขาดเงินสะสม จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 2,034,700 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 
โครงการ จายขาดเงินสะสม 

 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 

 

12 
 

5,536,960 
 

- 
 

- 
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
 

 

1 
 

10,000 
 

- 
 

- 
 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
 

 

12 
 

15,240,000 
 

- 
 

- 
 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 

 

6 
 

340,000 
 

- 
 

- 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

 

4 
 

4,015,000 
 

6 
 

2,034,700 
 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว 

ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 

 
 

9 

 
 

140,000 

 
 

- 

 
 

- 

 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

บานเมืองท่ีด ี
 

 
 

16 

 
 

600,000 

 
 

- 

 
 

- 

 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน 
 
 

 
6 

 
150,000 

 
 

- 

 
 

- 

 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 
4 

 
60,000 

 
 

- 

 
 

- 

 

รวม 
 
 

 

70 
 

26,091,960 
 

6 
 

2,034,700 
 

 
 

การจัดทํางบประมาณ 
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2.  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  องคการบริหารสวน ตําบลหนองตะไก  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ และจายขาดเงินสะสมโดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 34 โครงการ                       
จํานวนเงิน 23 ,868 ,576 .06 บาท  มีการเบิกจายงบประมาณจํานวน 29 โครงการ  จํานวนเงิน 
20,297,242.02 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอ
แนวทางพระราชดําร ิ

- - - - 

2. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศึกษา 
 

7 4,907,602.06 7 4,445,268.02 

3. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการเกษตร 
 

- - - - 

4. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

7 13,166,535 7 13,166,535 

5. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสาธารณสุข 
 

1 4,437 1 4,437 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

9 5,585,000 6 2,596,000 

7. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
 

- - - - 

8. ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
 

6 184,810 4 64,810 

9. ยุทธศาสตรดานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

3 18,992 3 18,992 

10. ยุทธศาสตร 
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 
 

1 1,200 1 1,200 

รวม 34 23,868,576.06 29 
 

20,297,242.02 
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สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  

โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จํานวน  100  ชุด 
 
 เพศ - ชาย  จํานวน     40    ราย 

            - หญิง  จํานวน     60    ราย 
 

 อายุ ต่ํากวา    20 ป  จํานวน   6  ราย   20 – 30 ป  จํานวน   33  ราย   31 – 40 ป  จํานวน  20  ราย 
     41 – 50 ป  จํานวน  18 ราย   51 – 60 ป  จํานวน   14  ราย  มากกวา  60 ป จํานวน  9 ราย 
 

 การศึกษา -  ประถมศึกษา       จํานวน   24  ราย        - มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน    40   ราย 
- อนุปริญญา หรือเทียบเทา  จํานวน   19  ราย   - ปริญญาตรี    จํานวน   15  ราย 

                                    - สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน     2    ราย  - อ่ืน ๆ  จาํนวน    -    ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ              จํานวน      8  ราย        - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จํานวน     10   ราย 
   - คาขาย ธุรกิจสวนตัว   จํานวน    23  ราย       - รับจาง                จํานวน    17   ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา      จํานวน    11 ราย       - เกษตรกร             จํานวน    31   ราย     

- อ่ืน ๆ                     จํานวน      -   ราย 

ในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก
(รอยละ) 

พอใจ 
(รอยละ) 

พอใจนอย
(รอยละ) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 86.02 13.62 0.36 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 86.02 13.98 - 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 84.95 15.05 - 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 86.74 13.26 - 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 82.80 15.05 2.15 
6)  มกีารดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 77.42 19.35 3.23 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 84.95 13.26 1.79 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 88.17 7.53 4.30 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 81.72 18.28 - 

ภาพรวม 84.31 14.38 1.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
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ยุทธศาสตรท่ี....1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสานตอแนวทางพระราชดําริ.… 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.6 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.6 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.0 
5.  เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.3 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.5 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.1 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.5 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 

ภาพรวม 8.39 
 

ยุทธศาสตรท่ี....2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการศึกษา…… 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.0 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.5 
5.  เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.2 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.2 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.9 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 

ภาพรวม 8.32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.  ในแตละยุทธศาสตร 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
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ยุทธศาสตรท่ี....3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร.... 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.0 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.4 
5.  เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.9 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.0 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.2 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 

ภาพรวม 8.23 
 

ยุทธศาสตรท่ี....4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม….. 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.6 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.0 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.1 
5.  เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.3 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.2 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.1 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 

ภาพรวม 8.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.  ในแตละยุทธศาสตร 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
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ยุทธศาสตรท่ี....5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข…… 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.6 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.7 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.4 
5.  เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.4 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.5 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.4 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 

ภาพรวม 8.51 
 

ยุทธศาสตรท่ี....6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน…… 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.0 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.1 
5.  เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.4 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.5 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.3 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 

ภาพรวม 8.34 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.  ในแตละยุทธศาสตร 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
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ยุทธศาสตรท่ี....7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา –วัฒนธรรม ประเพณีและ
กีฬา…. 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.6 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.6 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.1 
5.  เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.3 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.5 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.1 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 

ภาพรวม 8.37 
 

ยุทธศาสตรท่ี....8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี…. 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.5 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.6 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.5 
5.  เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.3 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.5 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.1 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 

ภาพรวม 8.43 
 
 

 
 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.  ในแตละยุทธศาสตร 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
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ยุทธศาสตรท่ี....9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน…… 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.6 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.5 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.9 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.7 
5.  เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.7 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.6 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.4 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.3 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.61 
 

ยุทธศาสตรท่ี....10 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม…… 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.4 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.4 
5.  เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.1 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.5 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.6 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.6 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท.  ในแตละยุทธศาสตร 
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3.  ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  ความสําเร็จในโครงการพัฒนาทองถ่ินวาสําเร็จอยางไร  แสดงใหเห็นผลท้ังรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายท่ีดําเนินการไดจริงและไมสามารถดําเนินการไดมีองคประกอบ 
ความสัมพันธของ Demand/Supply เม่ือองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก จัดทําโครงการท่ีเก่ียวกับ
เศรษฐกิจ การพัฒนารายได การสรางรายได การใชอุปสงค ( Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply      
มาเปนประเด็นวิเคราะห เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเปนขอสําคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินในสรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวมไดอยางลงตัวในยุคปจจุบัน 
  เปนถึง Global การเปนGlobal ในการพัฒนาทองถ่ินก็คือโลกเปน โลกาภิบาล เปนสากล 
Globalplanning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน Localization ท่ีเกิดผลจริงในทองถ่ิน
นําไปสู Global เปน Trend อันเปนแนวโนม  แนวทางท่ีจะเกิดข้ึน  สมัยนิยมของคนไทย คนในทองถ่ินจะเกิดการ
พัฒนาหรือการโนมเอียงท่ีจะทํา ปฏิบัติจนเปนท่ีนิยม 
 

2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
  เพ่ือให การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 4  (ระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) เปนไปดวยความ
ถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  จึงไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนา ทองถ่ิน                       
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบ e-plan  และไดนําขอมูลในระบบอีแพลน
ดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้   

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – กันยายน พ.ศ. 2564) พบวาโครงการท่ี
บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมท้ังเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  จํานวน 347 
โครงการ  และสามารถนํามาอนุมัติงบประมาณ จํานวน 76 โครงการ คิดเปน รอยละ  21.90  รวมเปน
งบประมาณท้ังสิ้นจํานวน  28,126,660  บาท  และไดเบิกจายงบประมาณท้ังสิ้นจํานวน  
20,297,242.02 บาท  คิดเปนรอยละ 72.16  เห็นควรใหดําเนินการดังนี้ 
  1. เนื่องจากมีโครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณท้ังหมด  จํานวน  76 โครงการ                        
แตองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไกสามารถดําเนินการได  จํานวน  34  โครงการ  คงเหลือโครงการท่ี                  
ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน  42  โครงการ  ซ่ึงเกิดจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สงผลใหไมสามารถดําเนินการตามโครงการตางๆ ได จึงเห็นควรกําชับใหผูท่ีเก่ียวของเรง
ดําเนินการตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณเพ่ือเปนการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
หนองตะไก   

2. ควรจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  โครงการใดท่ีมีความ
จําเปนเรงดวนใหดําเนินการเปนอันดับแรก 
  3. ควรจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีเสนอเขาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีความ
เหมาะสมกับงบประมาณของ อบต. เนื่องจากโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินไปแต
งบประมาณมีจํากัด 

4. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดําเนินการ ขององคการบริหารสวนตําบล หนองตะไก
อยางตอเนื่อง  
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