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     ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จึงเป็นการติดตามผล
ที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล
หนองแสง   
                      บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแสง  
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  ปลัด/รองปลัด
ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหนองแสง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
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  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงคัดเลือก จ านวน 
2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสงคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง  ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
                   2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสงและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง 

                 3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสงและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงโดยอย่างน้อยปีละ
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
                                                     ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หนองแสง 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.หนองแสง 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

แสง 

สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หนองแสง 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

แสง 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในต าบลหนองแสงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 
 

เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสงก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงภายในวันที่ 15 ธันวามของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง   
                     1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอวาปีปทุมและจังหวัดมหาสารคามด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสงก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   3) ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสงก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่10 (เส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านโพธิ์ไปบ้านแดง) 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ซึ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมการดูแลโครงการทั้งก่อนและระหว่างการด าเนินโครงการ ร่วมตรวจสอบวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ต่างๆที่ใช้ในการด าเนินการก่อสร้างว่ามีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่  รวมถึงการ
ตรวจสอบว่าขนาด ความยาว  ความกว้าง ตรงกับเงื่อนไขในสัญญาหรือไม่ตามติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตาม
แบบที่อบต.หนองแสงก าหนด การก่อสร้างใช้งบประมาณและเวลาตรงกับข้อตกลงสัญญาหรือไม่  เมื่อก่อสร้าง
เสร็จแล้วคณะกรรมการผู้ตรวจรับงานมีข้อต าหนิ/ชี้แนะในเรื่องใดหรือไม่  รวมทั้งโครงการที่ด าเนินการไปแล้วนั้น
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ได้ก่อผลกระทบใดใดต่อชุมชนนั้นหรือไม่และจะต้องแก้ไขอย่างไร จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหา
นั้นๆ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสงใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน ที่มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหนองแสง  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสงเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหนองแสง 
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
   
1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 

    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง      ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
มหาสารคาม แผนพัฒนาอ าเภอวาปีปทุม และแผนพัฒนาชุมชนต าบลหนองแสง.  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
            ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
                             ยุทธศาสตร์ที 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
                                   ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                                   ยุทธศาสตร์ที่ 6     ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้มี
ความพร้อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการศึกษา
ท้องถิ่น 
                                  พันธกิจที่ 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดี ด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสม อยู่รอดปลอดภัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพสังคม ชุมชน ให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
                                 พันธกิจที่ 3. ส่งเสริมการผลิตและบริการ บนพื้นฐานขององค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ รวมถึงอนุรักษ์คุ้มครอง
โบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 
                                 พันธกิจที่ 4.พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานและบูรณาการในการพัฒนาจังหวัด 
       3)จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
   จุดมุ่งหมายที่ 1.ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทันสมัย ครอบคลุม เส้นทางการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจสะดวก รวดเร็ด                  
จุดมุ่งหมายที่ 2.เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยที่ส าคัญของอ าเภอหนองวาปีปทุม ประชาชนสามารถ    
พ่ึงตนเองได้ 
    จุดมุ่งหมายที่ 3.การศึกษาในท้องถิ่นมีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
    จุดมุ่งหมายที่ 4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งสุขภาพร่างกายและมีอาชีพที่เหมาะสมยั่งยืน   
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    จุดมุ่งหมายที่ 5.เป็นสังคมที่เข้าใจสิ่งแวดล้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    จุดมุ่งหมายที่ 6.หน่วยงานท้องถิ่นมีคุณภาพ ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
        
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 . การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 . การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 .การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4.การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กรแนวทางพัฒนา 
        
                             5) วิสัยทัศน์  
                         “ พัฒนาคุณภาพชีวิต     พิชิตความยากจน  
                               ชุมชนเข็มแข็ง       มีส่วนร่วมทางการเมือง ” 
                             พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้มีความพร้อมต่อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาท้องถิ่น รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดี ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม อยู่รอดปลอดภัย รวมถึง
เสริมสร้างศักยภาพสังคม ชุมชน ให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการผลิตและบริการ บน
พ้ืนฐานขององค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า
สาธารณะ รวมถึงอนุรักษ์คุ้มครองโบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและร่วมจัดการ
สิ่งแวดล้อมท้ังนี้จะต้องช่วยพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุน
หน่วยงานและบูรณาการในการพัฒนาร่วมกัน    
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                 1.2 แผนพัฒนำสี่ปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 
 
      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ.2561) 
 
          ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

1   กำรพัฒนำด้ำน
กำรเมืองและกำร
บริหำร 

- จัดให้มีเวทีประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล

อย่างต่อเนื่อง 
- จัดให้มี อบต.สัญจรนายก

พบประชาชน  
- จัดอบรมบุคลากรใน

องค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยให้รู้จัก แนวทางการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือจะ
ท าให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและทันต่อ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 

- จัดให้มีการศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการ

พัฒนาแก่ ผู้บริหาร สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล

และเจ้าหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- บริการและอ านวยความ
สะดวกในการจัดเก็บภาษี

อากรทั้งในและนอกสถานที่ 

25 3,106,000 9 778,050 

รวม 25 3,106,000 9 778,050 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

2.  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เกษตรกร 

- จัดหาและส่งเสริมพันธุ์พืชที่
เหมาะกับสภาพดิน  
-สนับสนุนให้ประชาชนหันมา
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์
ทดแทนการใช้สารเคมี 
-ซ่อมแซม ขุดลอก ล าห้วยที่
พัง ช ารุด ขาด และตื้นเขิน 
-ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ- จัดหาตลาด
รองรับผลผลิตจากกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 
- จัดหางบประมาณสนับสนุน
กลุ่มอาชีพอย่าง ต่อเนื่อง 
- จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีให้
ประชาชน 
- จัดหาวิทยากรอบรมให้
ความรู้ในการประกอบ  
อาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
-ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์
และเมล็ดพันธุ์ข้าว 
- อบรมให้ความรู้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

18 2,470,000 3 415,680 

รวม 18 2,470,000 3 415,680 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

3  การพัฒนา
ด้านการศึกษา  
ศาสนา  และ
นันทนาการ 

- จัดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ลูกหลาน 
 และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ที่ดี   
- เพ่ิมบุคลากรทาง
การศึกษาและจัด
ฝึกอบรม 
- ประสานกับ
ผู้ปกครองและครู
อาจารย์ 
- ก่อสร้างอาคารเรียน
ให้เหมาะสมกับจ านวน
เด็ก 
- จัดท าศูนย์เรียนรู้
ชุมชน ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ตกับ
นักเรียนและประชาชน
ทั่วไป 

36 21,862,300 17 11,015,704.08 

รวม 36 21,862,300 17 11,015,704.08 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

4  การพัฒนา
สังคม  
 

- จัดกิจกรรมเข้าค่าย
เยาวชน ฝึกอบรมให้ความรู้ 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้
เยาวชน 
- ประสานกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจและฝ่ายปกครอง 
- ให้ความรู้ สร้างความ
อบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
- ส่งเสริมให้เยาวชนออก
ก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา - จัดค่ายพัฒนาผู้น าเยาวชน 
- รณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและ
สิ่งให้โทษแก่เยาวชน 
- จัดให้มีการส่งเสริมงาน
ประชาคมต าบลเพ่ือเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน,ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ 
- จัดอบรม อปพร. 
- จัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ครอบครัว 
- จัดกิจกรรม ออมวันละ
บาท 
- ส่งเสริมให้มีการกู้ยืมเงิน
เพ่ือการส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ 
- ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สนใจ 
คนพิการ และผู้สูงอายุ 
- ซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้
ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
- จัดเบี้ยให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ทุก
คน 

15 3,070,000 8 1,856,585 

รวม 15 3,070,000 8 1,856,585 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

5      การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

- ด าเนินงานด้านการการ
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

และโรคไม่ติดต่อ  
- การเสริมสร้างสุขภาพของ
ประชาชนโดยร่วมกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.หนองแสง 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน
และประชาชนเกี่ยวกับ

สุขภาพอนามัย 
- ท าความสะอาดพ้ืนที่
สาธารณะ ถนน อย่าง

ต่อเนื่อง 
- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
การออกก าลังกายและจัดหา

อุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน 
- รณรงค์การขับข่ีปลอดภัย 
และมีการตั้งศูนย์อ านวยใน
การเดินทางช่วงเทศกาล 

17 2,944,500 6 910,200 

รวม 17 2,944,500 6 910,200 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

6 ยุทธศำสตร์
พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

- ให้มีการสร้าง บ ารุง 
ซ่อมแซม  ถนน  สะพาน    
 จัดวางท่อและร่องระบาย

น้ าอย่างท่ัวถึง 
- ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรและไฟฟ้าแสง
สว่างในหมู่บ้านให้ทั่วถึง 
จัดหางบซ่อมแซมไฟฟ้า

แสงสว่างที่ช ารุด 
-  ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน
เป็นถนน คสล.ทั้งหมด 
- จัดสร้างถนนเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้านและต าบล   
 ให้การสัญจรไปมาสะดวก 
- ซ่อมแซมคันดินล าห้วยที่

ขาดช ารุด 
- จัดวางระบบผังเมือง 

57 30,975,000 28 6,138,312 

รวม 57 30,975,000 28 6,138,312 
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           1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
                 1.3.1  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้
ด าเนินการจริง 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1   การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
วิสัยทัศน์การท างาน แก่สมาชิก
สภาอบต. ผู้บริหาร และพนักงาน
ส่วนต าบลและบุคลากรในท้องถิ่น 

- ส.อบต. คณะ
ผู้บริหารพนักงาน 
อบต.และพนักงานจ้าง  
130 คน 

273,350 เกิดการริเริ่มงาน
พัฒนาที่สร้างสรรค์ใน
การท างาน 

มีการปรับปรุงการ
ท างานที่ดีขึ้น 

 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

2. โครงการฝึกอบรม  
อปพร. และให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับสาธารณภัย   

เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนจ านวน100
คน 

31,200 มี อปพร.สามารถ
ปฏิบัติและช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วเมื่อเกิดภัย 

 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

3.โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ และสงกรานต์ 

  - ประชาชนประมาณ 
12,000คน (ตาม
ทะเบียนบ้าน) 

(1)5,760 
(2)14,400 

- ลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.
หนองแสง จ านวน 28
หมู่บ้าน 

อุบัติเหตุลดลง 

 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

4โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานแก่
พนักงาน 

- พนักงาน พนักงาน
จ้าง และคณะผู้บริหาร 
ทุกคน   

330,700 ประสิทธิภาพการ
ท างานและเชื่อมความ
สามัคคีแก่พนักงาน 
พนักงานจ้างดีขึ้น 

ประสิทธิภาพการ
ท างานและเชื่อม
ความสามัคคีแก่
พนักงาน พนักงาน
จ้างดีขึ้น 
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 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

5.โครงฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน 
การคลังและการพัสดุ 

- พนักงาน พนักงาน
จ้าง ที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานด้าน
การเงิน การคลังและ
พัสดุ 

41,320 การท างานมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง
และรวดเร็ว 

การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
ถูกต้องและรวดเร็ว 

 แผนงานวางแผนสถิคิ
และวิชาการ 

6 โครงการประเมินผลแผนการ
ด าเนินงานและส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนในรอบปี 

- ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 

28,000 เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานและความ
พึงพอใจของประชาชน
ในรอบปีที่ผ่านมา 

เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานและความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในรอบปีที่
ผ่านมา 

 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

7.โครงการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านประชาคมต าบลและ
ปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน 

- จัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 
และเวทีประชาคม
ต าบล  
1 ครั้ง 

30,000 การท างานของ อบต.
แก้ไขปัญหาได้ตรงกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

แก้ปัญหาตรงความ
ต้องการประชาชน 

 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

8.  อุดหนุนอ าเภอจัดงานรัฐพิธี ประชาชนในพื้นท่ีได้
เข้าร่วมในการจัดงาน
รัฐพิธีที่ส าคัญ 

10,000 เป็นการร่วมจัดงาน
วันส าคัญของทาง
ราชการระดับอ าเภอ 

ข้าราชการและ
ประชาชนเข้า
ร่วมงานรัฐพิธีส าคัญ 

 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

9.โครงการรังวัดและตรวจสอบ
ที่ดินสาธารณะในเขตต าบลหนอง
แสง 

มีการรังวัดที่ดินสา
ธารณ ปีละ 2 แปลง 

13,320 แนวเขตท่ีสาธารณมี
ความถูกต้องชัดเจน 
ไม่เกิดการบุกรุก 

ลดการบุกรุกที่
สาธารณะ 

รวม 778,050   
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2.  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกร 

 แผนงานส่งเสริม
การเกษตร 

1.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

พ้ืนที่สาธารณะใน
ต าบล ปีละ 5 ไร่ 

48,200 พ้ืนที่สาธารณะใน
ต าบล ปีละ 5 ไร่ 

มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 

 แผนงานส่งเสริม
การเกษตร 

2.ก าจัดผักตบชวาเพ่ืออนุรักษ์
แหล่งน้ า 

เพ่ือก าจัดผักตบชวาที่
กีดขวางการไหลของ
น้ าในฤดูน้ าหลากได้ปี
อย่างน้อย ๑ แหล่งน้ า 

43,480 เพ่ือก าจัดผักตบชวาที่
กีดขวางการไหลของ
น้ าในฤดูน้ าหลากได้ปี
อย่างน้อย ๑ แหล่งน้ า 

ก าจัดผักตบชวาที่กีด
ขวางการไหลของน้ า
ในฤดูน้ าหลากได้ปี
อย่างน้อย ๑ แหล่ง 

 แผนงานส่งเสริม
การเกษตร 

3.โครงการจ้างเหมาคนงานเพ่ือ
ดูแลศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตการเกษตร
ต าบลหนองแสง 

ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง 324,000 เกษตรกรมีแหล่ง
เรียนรู้และฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตร 

เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ฝึกอบรมให้เกษตรกร 

                                                                                                                        รวม 415,680   



20 
 

 
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3  การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา  
และนันทนาการ 

แผนงานการศึกษา 1. โครงการจัดงานกู่บ้านแดง ประชาชนเข้าร่วมงาน
ไม่ต่ ากว่า  1,000  
คน 

40,000 อนุรักษ์ประเพณีให้มี
การสืบทอดต่อไป 

มีการสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม 

 แผนงานการศึกษา 2. อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอวาปีปทุมเพ่ือจัดงาน
ออนซอนกลองยาว 
 

ประชาชนเข้าร่วมงาน
ไม่ต่ ากว่า 500  คน 

30,000 อนุรักษ์ประเพณีให้มี
การสืบทอดต่อไป 

มีการสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม 

 แผนงานการศึกษา 3. โครงการสืบสานประเพณี
ออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม 

ประชาชนเข้าร่วมไม่
ต ากว่า  500  คน 

350,000 ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ร่วมอนุรักษ์สืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

มีการสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม 

 แผนงานการศึกษา 4.โครงการศึกษาดูงาน
บุคคลากรกองการศึกษาฯ 

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา 

183,800 บุคคลากรมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลและน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ 

บุคคลากรมี
วิสัยทัศน์ 

 แผนงานการศึกษา 5.โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

มีเด็กเข้าร่วมงาน
อย่างน้อย 600 คน 

149,760 เด็กมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคม 

เด็กมีพัฒนาการและ
มีความสุข 

 แผนงานการศึกษา 6.โครงการสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาล 

เด็ก ไม่น้อยกว่า 350 
คน 

2,520,856 เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาที่สมบูรณ์ 
สมวัย 

เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาที่สมบูรณ์ 
สมวัย 



21 
 

 

 

 แผนงานการศึกษา 7. อุดหนุนโรงเรียนในพ้ืนที่ของ 
อบต. 8  โรงเรียนเพ่ือด าเนิน
โครงการอาหารกลางวัน 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบ
ทุกวันท าการ 

1,804,600 เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

 แผนงานการศึกษา 8.โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม( นม )โรงเรียนอนุบาล 
อบต.หนองแสง 

เด็กได้ดื่มนมครบทุก
วันท าการ 

495,850.16 เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

 แผนงานการศึกษา 9.โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม )โรงเรียนในพ้ืนที่ของ 
อบต. 7  โรงเรียน 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบ
ทุกวันท าการ 

715,310.75 เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

 แผนงานการศึกษา 10.  อุดหนุนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 17 เพ่ือ
ด าเนินโครงการอาหารเสริม ( 
นม ) ตั้งแต่ อนุบาลถึง ป.6 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบ
ทุกวันท าการ 

122,954.44 เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

 แผนงานการศึกษา 11.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนใศพด.
และรร.อนุบาลอบต. หนองแสง 

เด็กในศูนย์เด็ก 
จ านวน500คน ได้รับ
การส่งเสริพัฒนาการ 

(1)15,000 
(2)47,000 

เด็กมีทักษะเหมาะสม
กับวัย 

เด็กมีการพัฒนา 
การเรียนรู้สมวัย 

 แผนงานการศึกษา 12. .โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
ของศพด.และรร.อนุบาลอบต. 
หนองแสง 

เด็กนักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

(1)7,600 
(2)15,000 

ครูรับทราบปัญหา
ของเด็กแต่ละคนเพ่ือ
น ามาปรับพฤติกรรม
ของเด็ก 

การการพัฒนา
โรงเรียนเพ่ือสอดรับ
กับความต้องการ
ของชุมชน 

 แผนงานการศึกษา 13.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กและ
โรงเรียนอนุบาล อบต.หนอง
แสง 

เด็กในศูนย์เด็ก 
จ านวน600คน ได้รับ
การส่งเสริพัฒนาการ 
 

13,680 เด็กได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 

เด็กได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 
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 แผนงานการศึกษา 14. .  โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม( นม )ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนองแสง 
 

เด็กได้ดื่มนมครบทุก
วันท าการ 

289,941.12 เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

 แผนงานการศึกษา 15.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล 

เด็กในศูนย์เด็ก 
จ านวน500 คน 
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ 

655,870 เด็กนักเรียนมีความรู้
และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ ที่
ถูกต้อง 

 แผนงานการศึกษา 16.โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็ก ไม่น้อยกว่า 350 
คน 

1,961,295 เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาที่สมบูรณ์ 
สมวัย 

เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาที่
สมบูรณ์ สมวัย 

 แผนงานการศึกษา 17.โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยครู 
ผู้ดูแลเด็กและคนงานทั่วไป
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 
 

เด็กในศูนย์เด็ก 
จ านวน500 คน 
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ 

1,597,187 เด็กนักเรียนมีความรู้
และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

เด็กนักเรียนมี
ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

รวม 
 

11,015,704.08   
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

      เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4 . การพัฒนาสังคม  
 

 แผนพัฒนาสังคม
สงเคราะห์ 

1.โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 75  (ราย) 
รายละ6,000   บาท/
ปี 

74,500 ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 
อบต.หนองแสงมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

 แผนพัฒนาสังคม
สงเคราะห์ 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพในเขต 
อบต.หนองแสงไม่น้อย
กว่า 5 กลุ่ม 

(1)32,585 
(2)3,750 

กลุ่มอาชีพต่างๆ  ใน
เขต อบต.หนองแสงมี
การพัฒนาการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิม 

 แผนพัฒนาสังคม
สงเคราะห์ 

3.โครงการสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มเยาวชน 

กลุ่มเยาวชนในเขต 
อบต.หนองแสง 

(1)37,760 
(2)264,500 

(3)8,960 

แกนน าเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมขยายผลการ 

เยาวชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

 แผนพัฒนาสังคม
สงเคราะห์ 

4.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า  
200 (ราย) 

134,480 ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.
หนองแสง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 แผนพัฒนาสังคม
สงเคราะห์ 

5. โครงการเพ่ิมศักยภาพสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

สมาชิกได้อบรมเพ่ิม
ศักยภาพไม่น้อยกว่า 
200 คนต่อปี 

191,470 สมาชิกได้อบรมเพ่ิม
ศักยภาพไม่น้อยกว่า 
200 คนต่อปี 

เพ่ิมศักยภาพการ
ท างานของ
คณะกรรมการและ
สมาชิก 

 แผนพัฒนาสังคม
สงเคราะห์ 

6. โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี
เพ่ือการพัฒนา  

กลุ่มสตรีจ านวน 300 
คน 
 
 

77,100 กลุ่มสตรีจ านวน 300 
คน 

สตรีมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนามากขึ้น 
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 แผนพัฒนาสังคม
สงเคราะห์ 

7.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลหนองแสง 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลหนอง
แสง 

879,000 ท าให้คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มการ
พัฒนาที่ดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
มีการพัฒนาที่ดีข้ึน 

 แผนพัฒนาสังคม
สงเคราะห์ 

8.โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขตต าบล
หนองแสงทุกคน 

134,480 ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและใช้ชีวิต
ในช่วงสูงวัยอย่างมี
ความสุข 

รวม 
 

1,856,585   
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

5 .     การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 1. โครงการการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

ทุกหมู่บ้านสะอาดเป็น
แบบอย่างในการรักษา
สภาพแวดล้อม   
 

100,000 ประชาชนมีสุขภาพจิต
ที่ดี สภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้านดี ไม่มีมลพิษ 

ลดขยะในต าบล 

 แผนงานสาธารณสุข 2.โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย 
 
 

560,000 ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น 

 แผนงานสาธารณสุข 3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ด้านสุขภาพต าบล 

จัดกิจกรรม พัฒนา
ศักยภาพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 
 

30,000 ผู้น าด้านสุขภาพมี
คุณภาพในการ
ให้บริการประชาชน
เพ่ิมขึ้น 

ผู้น าด้านสุขภาพมี
คุณภาพในการ
ให้บริการประชาชน
เพ่ิมขึ้น 

 แผนงานสาธารณสุข 4.โครงการงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

ร้อยละ  90  ของ
ประชากรในต าบล
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ 
 
 

50,000 ร้อยละ  90  ของ
ประชากรในต าบล
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ 

ร้อยละ  90  ของ
ประชากรในต าบล
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ 
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 แผนงานสาธารณสุข 5.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ลดปริมาณการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในต าบล
ได้ร้อยละ  80 
 
 

162,200 ลดปริมาณการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในต าบล
ได้ร้อยละ  80 

ประชาชนรู้และ
สามารถป้องกันโรค
ไข้เลือดออกได้ 

 แผนงานสาธารณสุข 6.โครงการจัดซื้อถังขยะ(ที่รองรับ
ขยะ) 

ทุกครัวเรือนมีที่
รองรับขยะในพ้ืนที่
บริการ 
 
 

8,000 ลดการทิ้งขยะไม่เป็นที่ มีการจัดเก็บขยะ
อย่างเหมาะสม 

รวม 
 

910,200   
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำร
พัฒนำ 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

6.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมช 

 1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่3 (เส้นทางไป
วีพี รีสอร์ท) ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 150.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
750.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการก่อสร้างตาม
แบบที่อบต.หนองแสง
ก าหนด 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 750.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนอง
แสงก าหนด 

350,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

2.โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต หมู่ที่4 (เส้นทางไป
บ้านจอกขวาง) ขนาด
Ø0.40*1.00 ม. ระยะทาง
รวมยาว 50.00 ม.และขุด
ดินทางระบายน้ ายาว400
เมตรและบ่อพัก คสล.
0.8*0.8ม.จ านวน3บ่อ.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบที่อบต.
หนองแสงก าหนด 
 

ทางระบายน้ ายาว 50 เมตรและขุดดิน
ทางระบายน้ ายาว400เมตรและบ่อพัก 
คสล.0.8*0.8ม.จ านวน3บ่อ 

61,100 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร
และป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 
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 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

3.โครงการวางท่อระบายน้ า
บ้านดอนบม หมู่ที่5 
(เส้นทางข้างบ้านนายทองไส  
ปทุมพร)โดยวางท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด
Ø0.30*1.00 ม. ระยะทาง
รวมยาว 144.00เมตรและ
เทคอนกรีตกว้างเฉลี่ย1.5
เมตรยาว90ม. 2ข้างฝั่ง
จราจร บ่อพักคสล. ขนาด
0.60*0.60เมตรจ านวน8
บ่อพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบที่อบต.
หนองแสงก าหนด 
 

ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
Ø0.30*1.00 ม. ระยะทางรวมยาว 
144.00เมตรและเทคอนกรีตกว้าง
เฉลี่ย1.5เมตรยาว90ม. 2ข้างฝั่ง
จราจร บ่อพักคสล. ขนาด0.60*0.60
เมตรจ านวน8บ่อ 

206,600 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 
-ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

4.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินบ้านสอง
ห้องไต้หมู่ที่9 (เส้นทางท้าย
หนองเมืองไทย)   ขนาด
กว้างเฉลี่ย5.00 ม. ยาว 
350.00 ม. โดยเสริมดิน
หนาเฉลี่ย 0.80 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า
1,624ลบ.ม. วางท่อระบาย
น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน  ขนาดกว้าง
เฉลี่ย5.00 ม. ยาว 350.00 ม. โดย
เสริมดินหนาเฉลี่ย 0.80 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า1,624ลบ.ม. 
วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.40*1.00ม. 1จุด 
จ านวน6ท่อน 

146,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 
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0.40*1.00ม. 1จุด จ านวน
6ท่อน 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

5.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลงผิว
จราจรหินคลุกบ้านบมทุ่งหมู่
ที่13 (เส้นทางจากวัดป่าไป
บ้านหนองเดิ่น)   ขนาดกว้าง
เฉลี่ย5.00 ม. ยาว 
500.00 ม. โดยเสริมผิว
จราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า386ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง
ตามแบบที่อบต.หนองแสง
ก าหนด 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจร
หินคลุก   ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. โดยเสริมผิวจราจร
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า386ลบ.ม. 

330,600 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

6.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน
โพธิ์หมู่ที่10 (เส้นทางไป
ฝายบ้านแดง) ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 125.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง
ตามแบบที่อบต.หนองแสง
ก าหนด 

ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 
ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   

238,700 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
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 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

7. .โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน
วาปีหมู่ที่1 (เส้นทางข้าง
บ้านนายประดิษฐ์  โพธิกะ) 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า750.00ตร.ม.ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบที่อบต.
หนองแสงก าหนด 

ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 
ม. มีปรมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า
750.00ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม.   

359,900 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

8.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน
หนองคูไชยหมู่ที่18 
(เส้นทางข้างบ้านนาย
ประนอม  จอมศรีกระยอม) 
ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า350.00ตร.ม.ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบที่อบต.
หนองแสงก าหนด 

ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 
ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า
350.00ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.25 ม.   

166,800 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
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 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

9. .โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน
หนองโน หมู่ที่8(เส้นทาง
รอบบ้านทางทิศไต้) ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า500.00ตร.ม. ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบที่อบต.
หนองแสงก าหนด 

ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 
ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า
500.00ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม.   

239,500 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

10.โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าบ้านโนนท่อน หมู่
ที1่1 (เส้นทางภายใน
หมู่บ้าน)ก่อสร้างทางระบาย
น้ า คสล. ขนาดกว้าง0.40 
ระยะทางรวมยาว 156.00
เมตรลึก0.50เมตรพร้อม
ฉาบเรียบ วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาดØ0.40*1.00
เมตร ระยะทางรวมยาว 
50.00เมตร และรวม
ระยะทางทั้งหมด206.00
เมตรพร้อมติดตั้งป้าย

ก่อสร้างทางระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง0.40 ระยะทางรวมยาว 
156.00เมตรลึก0.50เมตรพร้อมฉาบ
เรียบ วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
Ø0.40*1.00 ระยะทางรวมยาว 
50.00เมตร และรวมระยะทางทั้งหมด
206.00เมตร 

210,500 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร
และป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
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โครงการก่อสร้างตามแบบที่
อบต.หนองแสงก าหนด 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

11. .โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าบ้านเมืองใหม่ หมู่
ที่25 (เส้นทางหน้าบ้านนาย
อภิชาต  โพธิ์ชัย)โดยวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตร 
ระยะทางรวมยาว272.00
เมตรบ่อพัก คสล.ขนาด
0.60*0.60ม.จ านวน11
บ่อและเทคอนกรีตเพ่ิมผิว
จราจรขนาดกว้างเฉลี่ย
0.50-1.00เมตรระยะทาง
ยาว272.00เมตรพร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง
ตามแบบที่อบต.หนองแสง
ก าหนด 

ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตร ระยะทางรวมยาว
272.00เมตรบ่อพัก คสล.ขนาด
0.60*0.60ม.จ านวน11บ่อและเท
คอนกรีตเพ่ิมผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย
0.50-1.00เมตรระยะทางยาว
272.00เมตร 

219,200 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร
และป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

12.โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าบ้านหนองเดิ่น หมู่
ที่16 (เส้นทางภายใน
หมู่บ้าน)โดยวางท่อระบาย
น้ า คสล.แบบครึ่งซีก ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตร และท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด 

ทางระบายน้ า โดยวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø0.30*1.00เมตร และ
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตระยะทางรวมยาว
490.00เมตรบ่อพัก คสล.ขนาด
0.60*0.60ม. 

166,800 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร
และป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
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Ø0.30*1.00เมตระยะทาง
รวมยาว490.00เมตรและ
บ่อพัก คสล.ขนาด
0.60*0.60ม.พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการก่อสร้างตาม
แบบที่อบต.หนองแสง
ก าหนด 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

13.โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าบ้านหนองแสง หมู่
ที2่ (เส้นทางภายในหมู่บ้าน)
โดยวางท่อระบายน้ า คสล.
แบบครึ่งซีก ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตร และท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตระยะทาง
รวมยาว192.00เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบที่อบต.
หนองแสงก าหนด 
. 

ทางระบายน้ า โดยวางท่อระบายน้ า 
คสล.แบบครึ่งซีก ขนาด Ø0.30*1.00
เมตร และท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตระยะทางรวมยาว
192.00เมตร 

84,300 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร
และป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

14.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินบ้านสอง
ห้องกลางหมู่ที่22(เส้นทาง
ติดที่นานายสี ค าละมูล)   
ขนาดกว้างเฉลี่ย4.50-

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ขนาดกว้าง
เฉลี่ย4.50-5.00 ม. ยาว 700.00 ม. 
โดยเสริมดินผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.90 
ม.หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า1,953
ลบ.ม.วางท่อระบายน้ าขนาด

190,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
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5.00 ม. ยาว 700.00 ม. 
โดยเสริมดินผิวจราจรหนา
เฉลี่ย 0.90 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า
1,953ลบ.ม.วางท่อระบาย
น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60*1.00ม. 3จุด จ านวน
20ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการก่อสร้างตามแบบที่
อบต.หนองแสงก าหนด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง0.60*1.00ม. 3จุด 
จ านวน20ท่อน  

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

15.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลงผิว
จราจรหินคลุกบ้านหนอง
เดิ่นหมู่ที่16 (เส้นทางไปฝาย
ล าห้วยกุดน้ าไส)   ขนาด
กว้างเฉลี่ย5.00 ม. ยาว 
1500.00 ม. โดยเสริมผิว
จราจรลุกรังหนาเฉลี่ย 0.15 
ม.หรือมีปริมาณดินไม่น้อย
กว่า1,159.00ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง
ตามแบบที่อบต.หนองแสง
ก าหนด 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจร
หินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 ม. ยาว 
1500.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรลุกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า1,159.00ลบ.ม. 

160,500 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
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 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

16. .โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลงผิว
จราจรลูกรังบ้านงัวเจริญหมู่
ที่28 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการก่อสร้างตามแบบที่
อบต.หนองแสงก าหนด 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจร
ลูกรังบ้านงัวเจริญหมู่ที่28 

180,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

17.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลงผิว
จราจรหินคลุกบ้านดอนบม
พัฒนาหมู่ที่24 (เส้นทางไป
บ้านนางจันทร์แสง  ปะกิ
เสนัง)   ขนาดกว้างเฉลี่ย
4.00 ม. ยาว 400.00 ม. 
โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า
249.00ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการก่อสร้างตาม
แบบที่อบต.หนองแสง
ก าหนด 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจร
หินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย4.00 ม. ยาว 
400.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณ
ดินไม่น้อยกว่า249.00ลบ.ม. 

212,800 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

18.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังลงผิว
จราจรหินคลุกบ้านเดิ่นค า
หมู่ที่27 (เส้นทางติดที่นา
นายสมบัติ  แก้วภา)   ขนาด

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลงผิว
จราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย4.00 
ม. ยาว 300.00 ม. โดยเสริมผิว
จราจรลุกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า187.00ลบ.ม. 

159,600 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 
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กว้างเฉลี่ย4.00 ม. ยาว 
300.00 ม. โดยเสริมผิว
จราจรลุกรังหนาเฉลี่ย 0.15 
ม.หรือมีปริมาณดินไม่น้อย
กว่า187.00ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง
ตามแบบที่อบต.หนองแสง
ก าหนด 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

19.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินลูกรังลงผิว
จราจรหินคลุกบ้านเมืองใหม่
หมู่ที่25 (เส้นทางติดที่
นาร.ต.ต.อ านวย  ไกรราษดี)   
ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 ม. 
ยาว265.00 ม. โดยเสริม
ผิวจราจรลุกรังหนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า205.00ลบ.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบที่อบต.
หนองแสงก าหนด 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลงผิว
จราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 
ม. ยาว265.00 ม. โดยเสริมผิวจราจร
ลุกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณ
ดินไม่น้อยกว่า205.00ลบ.ม. 

174,800 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

20.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน สะพานระบบ
ไฟฟ้า  ประปา  อาคารและ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพานระบบ
ไฟฟ้า  ประปา  อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 

235,612 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
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สิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ในต าบลหนองแสง 

สัญจร สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

21. .โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเดิ่นค า หมู่ที่ 27 
(ข้างบ้านนางคาน  เกตุดี) 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 32.00 
ม. หนา 0.15 ม. 

ถนน คสล.กว้าง 6.00 ม. ยาว 32.00 
ม. หนา 0.15 ม. 

93,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

22.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านจอกขวางเหนือ 
หมู่ที่ 26 (เส้นทางข้างบ้าน
นางทองจันทร์ ปะทันจะ)  
กว้าง 5.00 ม. ยาว 87.00 
ม. หนา 0.15 

ถนน คสล. บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 
26 (เส้นทางข้างบ้านนางทองจันทร์ 
ปะทันจะ)  กว้าง 5.00 ม. ยาว 
87.00 ม. หนา 0.15เมตร 
 

206,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

23.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่21 (เส้นทาง
ไปอ่างเก็บน้ าจอกขวาง) 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
450.00 ม. หนา 0.15 ม. 
  

ถนนคอนกรีต หมู่ที่21 (เส้นทางไปอ่าง
เก็บน้ าจอกขวาง) ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.  
  

211,500 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

24.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่15 (เส้นทาง
รอบหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

ถนนคอนกรีต หมู่ที่15 (เส้นทางรอบ
หมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
120.00 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
   
 

266,500 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
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 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

25.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (เส้นทางข้างวัด) 
หมู่ที่12 ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 200.00 ม. หนา 
0.15 ม.  

ถนนคอนกรีต (เส้นทางข้างวัด) หมู่ที่
12 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว165.00 
ม. หนา 0.15 ม. 
 

254,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

26. .โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (เส้นทางจากเข้า
หมู่บ้านจากสี่แยกศูนย์การ
เรียนรู้เกษตร) หมู่ที่14 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 0.15 ม.
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม.   

ถนนคอนกรีต (เส้นทางจากเข้าหมู่บ้าน
จากสี่แยกศูนย์การเรียนรู้เกษตร) หมู่ที่
14 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 
ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.   
 

100,500 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

27.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 
(เส้นทางไปบ้านหนองอี
หมัน)  

ถนน คสล. บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 
(เส้นทางไปบ้านหนองอีหมัน) กว้าง 
6.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 
ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   
 
 

263,500 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทางสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

28.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ในต าบล 

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 5,000 ม. 
จ านวน 100 ต้นในเขต 28 หมู่บ้าน 
 

650,000 ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

รวม 
 

6,138,312   
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าเดือน ธันวาคม 

       

   2.1   1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

(1) การพัฒนาภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 
และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการยอมรับจากนาๆ 
ประเทศทั่วโลก ว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง       การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนา
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและ
การกระท า 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 
 1. กรอบแนวความคิด   เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความม่ันคง และ ความยั่งยืน 
ของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะ   เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้น
การปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 3. ค านิยาม  ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
   -  ความพอประมาณ: หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่ 
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
    -   ความมีเหตุผล: หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึง ถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ  
   -  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล 
 4. เงื่อนไข  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ 
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
  -  เงื่อนไขความรู้: ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ  
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  - เงื่อนไขคุณธรรม: ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

 5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผลจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ความรู้และเทคโนโลยี 

 (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ 
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 
(1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน 
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 3 เป้าหมาย 
  3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
  3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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                                          แนวทางการพัฒนา 

 1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
 4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 (3) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
  3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ ประชาชน  
  6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
   8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนาและ
นวัตกรรม  
  9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
            (4) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ”์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

1.ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 

1.1  เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 

2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคน 
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 
 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และจังหวัดที่รับผิดชอบ 
ของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 

 
เป้าประสงค์ 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด (KPI) กลยุทธ์ (Strategies) จังหวัดที่รับผิดชอบ 

1.1  เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด 
(GPP) 

1.1.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 

1. เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้
จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจ
ชุมชน 
2. สร้างโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชน 
3. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และ
ภาคบริการ 
4.  รวบรวมและกระจายสินค้าใน
ภูมิภาค 

1. ขอนแก่น 
2. ขอนแก่น 
3. ร้อยเอ็ด/ข้าว 
  กาฬสินธุ์/อ้อย/เกษตรอินทรีย์       
  ขอนแก่น/มันส าปะหลัง/   
  ท่องเที่ยว 
  มหาสารคาม/ไหม 
4. ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด 

2.1 สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
และพัฒนาคนให้
เป็นคนดีมี
คุณภาพ 

2.1.1 ร้อยละของผู้ผ่าน
การพัฒนาศักยภาพ
แรงงานและมีงานท า 
2.1.2 จ านวนผู้เข้าถึง
บริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและใช้
นวัตกรรมในการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน  

1. พัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานให้
มีทักษะ 
2 สร้างโอกาสารเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย 
3. ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 4. เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

1. มหาสารคาม 
2. มหาสารคาม 
3. ร้อยเอ็ด 
 

3.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ 

3.1.1 ร้อยละของพ้ืนที่
ปลูกป่า/ไม้ยืนต้นเพิ่มข้ึน 
3.1.2 จ านวนพื้นที่
เกษตรกรรมที่ได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ดิน 
3.1.3 จ านวนพื้นที่ท่ี
ได้รับการพัฒนาทั้งใน
และนอกเขตชลประทาน
เพ่ิมข้ึน 
3.1.4 คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

1. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ า ป่าไม้) 
แบบบูรณาการ 
2. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยิน 
3. ป้องกัน เฝ้าระวัง และบ าบัด 
ฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

1. ขอนแก่น 
2. ขอนแก่น 
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   (5) แผนพัฒนาจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ( พ.ศ.2557-2560 ) ฉบับทบทวน 
 2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจจังหวัดมหาสารคาม 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดมหาสารคาม “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

2.2 เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ จึงมีการก าหนดเป้าประสงค์ท่ีส าคัญไว้ ดังนี้ 

1) ภาคการเกษตรมีความเข็มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
3) เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้จึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้า 
เกษตรและอาหารคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 
วัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็น 
ศูนย์กลา งบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

  
 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 

วิสัยทัศน์  : “ท้องถิ่นมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล ประชาชนเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง 
รู้เท่าทัน พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” 

พันธกิจ 
๑.พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้มีความพร้อมต่อประชา 

คมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก รวมถึงการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาท้องถิ่น 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดี ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม อยู่รอด 

ปลอดภัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพสังคม ชุมชน ให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
๓. ส่งเสริมการผลิตและบริการ บนพื้นฐานขององค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง 

สร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ รวมถึงอนุรักษ์คุ้มครองโบราณสถาน สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุน 
หน่วยงานและบูรณาการในการพัฒนาจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการการศึกษา รวมถึงการบริการทางการศึกษาท้องถิ่น 
2.พัฒนาผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
3.สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรอมอาชีพ 
2.เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในสังคม ชุมชน 
3.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร 
2.พัฒนาและปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่ 

ส าคัญรวมถึงร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.สนับสนุนและส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
แนวทางการพัฒนา 

1.เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการท างาน 
2.เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ 
3.สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายก าหนด 

 
                 เนื่องด้วยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงให้มี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม  ดังนี้ 
   1).ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่6การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการในเรื่องเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตลอด จนการเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน 
ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการประสานงาน
เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือจะเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงและแก้ปัญหาของประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ก าหนด
เป็นเป้าประสงค์ว่าต้องเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานและกระบวนการพัฒนาระหว่างหน่วยงาน
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อย่างบูรณาการรวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาตามที่กฎหมายก าหนดซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสงได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
                     2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการพัฒนาภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการในเรื่องส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการ
ผลิตให้เป็นแบบอินทรีย์   โดยให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท าเกษตรแบบอินทรีย์  สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ขยายตลาดรองผลผลิต  ส่งเสริม
ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เกษตรกรในพ้ืนที่อย่ าง
เพียงพอ  ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว โค กระบือ โดยการ ฉีดวัคซีน ป้องกันรักษาโรค และ
บริการผสมเทียม แก่เกษตรกร  ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด“ร้อยแก่นสารสินธุ์”และจังหวัด
มหาสารคาม ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารคุณภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร 
                       3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนและโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่1และ2ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนของมนุษย์และ
การเสริมความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการในเรื่องส่งเสริม
การศึกษา ศาสนานาและวัฒนธรรม  สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตาม
มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ  เน้นให้เด็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา จัดตั้งโรงเรียน 
ที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้มาตรฐาน มีครูเพียงพอ ให้มีครูสอน
ภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ์ควบคู่ไปกับสร้างให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   จัดให้มีศูนย์ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีประจ าทุก
หมู่บ้าน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  พัฒนาแหล่ง
วัฒนธรรม  และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด“ร้อยแก่นสารสินธุ์”และจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ที่  2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
      
   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่1และ2ว่าด้วยการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทนมนุษย์และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  ซึ่ง
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ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ผู้สูงอายุ   คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
จัดให้มีศูนย์ดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและบกพร่องทางการเรียนรู้ของต าบล  สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
และการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการดึงพลังของเยาวชนให้เข้ามามีส่วน
ในการท ากิจกรรมการพัฒนาในชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด“ร้อยแก่นสารสินธุ์”และจังหวัด
มหาสารคาม ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดี ด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสม อยู่รอดปลอดภัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพสังคม ชุมชน ให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสงให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
      
   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการในเรื่อง 
งานส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยการส่งกิจกรรมการออกก าลังกายตาม
เหมาะสมของเพศ วัย และความถนัดของแต่ละพ้ืนที่และบุคคล งานสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการท างานของ
อาสาสมัครสารณสุข ( อสม.) ทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการให้บริการประชาชน  
รวมถึงงานออกหน่วยให้บริการประชาชนร่วมกับโรงพยาบาลวาปีปทุม รพ.สต. บ้านโพธิ์ เพ่ือออกบริการตรวจ 
รักษาสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้งและ งานบริหาร
จัดการขยะในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ การน าขยะมาสร้างรายได้ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้จัดตั้ง
กองทุนขยะหมู่บ้าน และกองทุนขยะต าบล  งานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าสาธารณะเดิม ตลอดจนการส่งเสริมการ
ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่  งานสนับสนุนและด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่  งาน
สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  ซึ่ง
สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด“ร้อยแก่นสารสินธุ์”และจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์
ว่า พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่5คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง                             
                  6) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7ยุทธศาสตร์พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงด าเนินการในเรื่อง งาน
ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน ให้ครบและสะดวกในการสัญจรได้ตลอดทั้งปี
ทุกเส้นทาง  งานเสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน โดยการก่อสร้างและ
ปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 
รวมทั้งงานก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนลาดยางในพ้ืนที่ ให้สะดวกในการสัญจรได้ตลอดทั้งปีทุกเส้นทาง  
งานการขยายเขตไฟฟ้าพ้ืนฐาน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประชาชนมีไฟฟ้า
ในครัวเรือนใช้ตามความ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลหนองแสงให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  6) 
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง                              
 
 
  2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า     “ พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน  
ชุมชนเข็มแข็ง มีส่วนร่วมทางการเมือง ”ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและ  การพัฒนาสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
   1) การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยก าหนดโครงการการ
พัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 36 โครงการ ปรากฏในแผนงาน 36 โครงการ และพบว่า
จ านวนโครงการ 17 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 47.22 
ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
   2) การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม โดยก าหนดโครงการการพัฒนาสังคม จ านวน  15
โครงการ ปรากฏในแผนงาน  15  โครงการ และพบว่าจ านวนโครงการ 8 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ  53.33  ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
                  3) การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยก าหนดโครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกร จ านวน 18 โครงการ ปรากฏในแผนงาน 18 โครงการ และพบว่าด าเนินงาน 3 โครงการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ  16.67 ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
                 4) การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร โดยก าหนดโครงการการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร จ านวน 25 โครงการ ปรากฏในแผนงาน 25 โครงการ และพบว่าจ านวนโครงการ 9
โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ  36 ของโครงการที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด 
                   5) การก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดโครงการการพัฒนา
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน  17  โครงการ ปรากฏในแผนงาน 17  โครงการ และพบว่าจ านวนโครงการ
6 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.29  ของโครงการที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด  
                    6)  การก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก าหนดโครงการการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน  57  โครงการ ปรากฏในแผนงาน  57  โครงการ และพบว่าจ านวนโครงการ  28  
โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 49.12  ของโครงการที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด 
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              2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
      1) วิสัยทัศน์  
      “ พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน  ชุมชนเข็มแข็ง มีส่วนร่วมทางการเมือง ” 
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้มีความพร้อมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และประชาคมโลก รวมถึงการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาท้องถิ่น  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดี ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม อยู่รอดปลอดภัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพสังคม 
ชุมชน ให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมการผลิตและบริการ บนพื้นฐานขององค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ รวมถึงอนุรักษ์คุ้มครอง
โบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งนี้จะต้องช่วยพัฒนาและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานและบูรณาการในการพัฒนา
ร่วมกัน      
                                  
                              2) ยุทธศาสตร์ 
       1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
           เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอด จนการ
เสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและ
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการท างาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายการท างานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ เพ่ือจะเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงและแก้ปัญหาของประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
                              2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
            ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตให้เป็นแบบอินทรีย์   โดยให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท าเกษตรแบบ
อินทรีย์  สร้างเครือข่ายผู้บริโภค ขยายตลาดรองผลผลิต  ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เกษตรกรในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข 
แมว โค กระบือ โดยการ ฉีดวัคซีน ป้องกันรักษาโรค และบริการผสมเทียม แก่เกษตรกร 
                              3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
          สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ  เน้นให้
เด็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา จัดตั้งโรงเรียน ที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้มาตรฐาน มีครูเพียงพอ ให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ์ควบคู่ไปกับสร้างให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
จัดให้มีศูนย์ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีประจ าทุกหมู่บ้าน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ี 
                                4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
          เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้  รวมทั้งได้รับ
การช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้มีศูนย์ดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและ
บกพร่องทางการเรียนรู้ของต าบล  สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
และเยาวชน ตลอดจนการดึงพลังของเยาวชนให้เข้ามามีส่วนในการท ากิจกรรมการพัฒนาในชุมชน 
                               5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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          เน้นการการป้องกันโรค ด้วยการ ส่งเสริมออกก าลังกาย สนับสนุนการท างานของอาสาสมัครสารณสุข ( 
อสม.) ออกบริการตรวจ รักษาสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ บริหารจัดการขยะใน
พ้ืนที่อย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ การน าขยะมาสร้างรายได้  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าสาธารณะเดิม ตลอดจน
การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ 
                               6. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          เร่งรัดและพัฒนา โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต าบลเพ่ือการพัฒนา คุณภาพชีวิตและความสะดวกใน
การสัญจรแก่ประชาชน โดยก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางในชุมชน และ
ระหว่างหมู่บ้านให้สะดวกในการสัญจรได้ตลอดทั้งปี  การก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึง
ระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ  ขยายเขตไฟฟ้าพ้ืนฐาน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม    
                   3) เป้าประสงค์ 
  1.ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทันสมัย ครอบคลุม เส้นทางการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจสะดวก รวดเร็ว 
        2.เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยที่ส าคัญของอ าเภอหนองวาปีปทุม ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
        3.การศึกษาในท้องถิ่นมีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
        4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งสุขภาพร่างกายและมีอาชีพที่เหมาะสมยั่งยืน   
        5.เป็นสังคมที่เข้าใจสิ่งแวดล้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
        6.หน่วยงานท้องถิ่นมีคุณภาพ ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ                                         
4) ตัวชี้วัด (KPI) 
       1.ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ด าเนินการจริงต่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีใน
ปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือจ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรพืช
เศรษฐกิจ 
        2.รายได้ของประชาชนต่อคนต่อปีเพ่ิมข้ึน หรือ ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
        3.ระดับความส าเร็จของผลประเมินคุณภาพทางการศึกษา หรือ ร้อยละของการส่งเสริมการน าวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาผสมผสานกับวิถีชีวิต 
        4.ร้อยละของโครงการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีงบประมาณ 
        5.ร้อยละของโครงการที่เยียวยาสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
        6.ระดับความส าเร็จของผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง       
 
                                   2.1.5 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
      การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนด
จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน าผล
การวิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา 
    1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้ SWOT Analysis 
 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้ 

   1.1 ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่  
  - โครงสร้างขององค์กร 
  - นโยบายผู้บริหาร 
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  - การบริหารจัดการ 
  - ทรพัยากรบุคลากร 
  - การบริการสาธารณะ 

1.2 ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่  
  - กฎหมาย  
  - การเมือง  
  - เศรษฐกิจ  
  - สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
     - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร 
 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
S1 เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน 
ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และมีระเบียบข้อ
กฎหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

W1 การมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ
ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอรัปชั่น 

S2  เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบ
ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

W2 บริการหารงานบุคคลเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ผู้บริหาร ท าให้ เป็นระบบอุปถัมภ์ ระบบต่างตอบ
แทน  
 

S3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดจึง
สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้เร็ว 

W 3 โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการ
ของประชาชนมีจ านวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้
ครบถ้วนขาดประสิทธิภาพ 

S4 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนาได้ภายใต้กรอบกฎหมาย 

W 4 การด าเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและ
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนมากท าให้ความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

S5 มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงานพร้อมใช้งานท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

W5 ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายที่มีความ
ยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
มีเสี่ยงต่อการตัดสินใจผิดพลาด 

S6 ระบบการท างานในองค์กรมีการเรียกประชุม
พนักงานเพ่ือแจ้งให้ทราบเรื่องต่างๆ และติดตามผลการ
ท างานของแต่ละส่วนเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันประจ า 
ทุกเดือน 

 

S7 มีการท างานโครงการหลักประกันสุขภาพต าบล
ร่วมกันกับโรงพยาบาลวาปีปทุม  
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3. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
 

โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
O1 พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้ อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  

T1 องค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณรายได้มี
จ านวนน้อย แต่ความต้องการของประชาชนมีมากท าให้
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม 

O2  เป็นองค์กรทีมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนอย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

T2 มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้
การด าเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ไม่เต็มที่ 

O3 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่  ข้าว   

T3 พ้ืนที่ขาดแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง และไม่อยู่ในพ้ืนที่เขตชลประทาน ปัญหาภัย
ธรรมชาติ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ าไหลหลาก 

O4 เป็นแหล่งพืชปลูกผักเพ่ือจ าหน่ายของอ าเภอวาปี
ปทุม 

T4 ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาหนี้สินรายรับไม่
เพียงพอกับรายจ่าย 

O5 มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

T5 ประชาชนขาดความรู้ในการบริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพและการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง 

O6 มีกลุ่ม องค์กรประชาชน ชมรมต่างๆ ที่รวมตัวกัน
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

T6 ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT ใน
การใหบ้ริการประชาชนแบบ one stop service 

O7 มีถนนสายหลักเชื่อมหลายอ าเภอ และถนนเชื่อม
จังหวัดผ่านต าบลหนองแสง 

T7 ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมในบางพ้ืนที่ ซึ่งอาจ
เป็นปัญหาต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการร่วมคิด ร่วมท า
ร่วมแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้าน 

O8 เป็นที่ตั้งของแหล่งรับซื้อสินค้าการเกษตร  T8 การลงทุนด้านการผลิตสินค้าเกษตรสูงขึ้น ทั้งด้าน
แรงงานและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรเนื่องจากโรค
ระบาดพืชและแมลงศัตรูพืชเพ่ิมข้ึน 

 T9มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานเข้าสู่ภาคโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้นท าให้แรงงานที่เหลือใน
พ้ืนที่ด้อยคุณภาพ 
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     2.1.6 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
    มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแสง 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองแสง 
ตามแผน ด าเนินการจริง 

1. การปกป้อง
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
  2. การรักษา
ความมั่นคงของ
รัฐและการ
ต่างประเทศ  
  3. การลด
ความเหลื่อมล้ า
ของสังคม และ
การสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการ
ของรัฐ  
  4. การศึกษา
และเรียนรู้ การ
ทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  
  5. การ

1 การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลาง
สู่รายได้สูง 
 2 การพัฒนา
ศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
 3 การลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม 
 4 การรองรับ
การเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความ
เป็นเมือง 
 5 การสร้าง
ความเจริญเติบโต

1.ยกระดับการผลิต 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบเข้มแข็งและ
แข่งขันได้ 
2.การพัฒนาทุน
มนุษย์และสังคมเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 : ปรับ
โครงสร้างการผลิต
ด้านการเกษตรให้
เอ้ือต่อการผลิต
สินค้า 
เกษตรและอาหาร
คุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 : ส่งเสริม
การค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ 
วัฒนธรรม เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 : ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือ

๑ : การจัดการศึกษา
และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
 ๒ : การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๓ :การพัฒนาโครงสร้าง
การผลิตและสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

1  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 
2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร 
3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม 
5  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
6 ยุทธศาสตร์
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

168 71 
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ยกระดับคุณภาพ
บริการด้าน
สาธารณสุขและ
สุขภาพของ 
ประชาชน  
  6. การเพ่ิม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ  
  7. การ
ส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาส
ในประชาคม
อาเซียน 
   8. การ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ
วิจัย การพัฒนา
และนวัตกรรม  
  9. การรักษา
ความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร 

ทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 6 การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

ยกระดับสู่การเป็น 
ศูนย์กลา งบริการ
ทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 : พัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สู่สังคม
เอ้ืออาทรและ
สมานฉันท์ 
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และการสร้าง
สมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ กับ
การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน  
 10. การ
ส่งเสริมการ
บริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาล และการ
ป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  
 11. การ
ปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม 

 รวม 168 71 
 หมายเหตุ :    1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน  71 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 168 
โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  168 โครงการ ด าเนินการจริง 71 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ   42.26 ของจ านวนโครงการ
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 
     3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้  97  โครงการ 
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  3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  3.1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน(บาท) 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

การเมืองและการบริหาร บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด  9 778,050 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกร 

ส่งเสริมการเกษตร งานเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร  3 415,680 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึ กษ า  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การศึกษา   กองการศึกษา  17 11,015,704.08 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม 

ส วั ส ดิ ก า รแ ล ะสั งค ม
สงเคราะห ์

สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห ์

กองสวัสดิการ  8 1,856,585 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานสาธารณสุข กองสาธารณสุข  6 910,200 

6  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

งานเคหะและชุมชน กองช่าง  28 6,138,312 

รวม     71 
 

21,114,531.08 

หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น   
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 3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา   
แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
               3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

    

1 โครงการก่อสร้างระบบสูบ
จ่ายน้ าเพ่ือการเกษตร
หนองเดิ่น บ้านหนองเดิ่น 

   เพ่ือขยายพ้ืนที่     
ชลประทาน  ให้
เกษตรกรได้ท า
การเกษตร 

เพ่ิมพ้ืนที่
การเกษตรที่มี
ศักยภาพเพาะปลูก
ตลอดปี 100 ไร่ 

4,000,000 เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง 

เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก
เกษตรกร 

อบจ.มค   

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่3 เชื่อม
กับบ้านหนองคูม่วง ต.
ประชาพัฒนา ระยะทาง 
3 ,000 เมตร 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคมของ
ประชาชนระหว่าง 2 
ต าบล 

ถนนลาดยางยาว 
3,000 เมตร  

7,500,000 ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

อบจ.มค   

3 โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 

- เพ่ือขยายพ้ืนที่
การเกษตรของ
ประชาชน 
- เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ า
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 
 

ครอบคลุมพ้ืนที่
การเกษตรให้
เพ่ิมข้ึนปีละ 200 
ไร่ 

3,000,000 
 

เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง 

เกษตรกรมีพ้ืนที่ท า
การเกษตรเพิ่มข้ึน 
 

อบจ.มค   
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4 โครงการขุดเจาะน้ า

บาดาลเพื่อการเกษตร 
- เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ า
เพ่ือท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ปีละ 100 บ่อ 3,000,000 
 

เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง 

เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก
เกษตรกร 

อบจ.มค   

5 โครงการก่อสร้างฝายยาง
ในล าน้ าเสียว 
 

- กักเก็บน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 
- ลดปริมาณ/
กระแสน้ าที่ไหลผ่าน
ฝายในฤดูฝน 
 

1แห่ง 4,000,000 
 

เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง 

ขยายพ้ืนที่ชลประทาน 
จ านวน 300 ไร ่

อบจ.มค    

6 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าคอนกรีตในล าห้วย 
 

- กักเก็บน้ าใช้ในฤดู
แล้ง 
- ลดปริมาณ/
กระแสน้ าที่ไหลผ่าน
ฝายในฤดูฝน 
 

ปีละ 2 แห่ง 3,000,000 เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง 

ขยายพ้ืนที่เพาะปลูก 
จ านวน 100 ไร่ต่อปี 

อบจ.มค   

7  โครงการติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจรสี่แยก
หนองคูไชย พื้นที่หมู่ที่ 2 

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในเขต อบต. 

ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรตามแยกที่มี
การจราจร
หนาแน่น 1  แยก 

3,000,000 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

อบจ.มค   
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8 โครงการก่อสร้างขยาย
สะพานบ้านจอกขวาง-
บ้านโพธิ์ 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการสัญจร 

ก่อสร้างสะพาน
ใหม่แทนอันเดิมที่
แคบกว่าขนาดถนน 
1 แห่ง 
 

3,000,000 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

อบจ.มค   

9 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรสี่แยกปั้มเอซโซ่ 
พ้ืนที่หมู่ที่ 2 

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในเขต อบต. 

ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรตามแยกที่มี
การจราจร
หนาแน่น 1  แยก 
 

3,000,000 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

อบจ.มค   

รวม 
 

33,500,000    
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่1 
ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง 

20 16 80 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 52.5 80.77 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 10 8 80 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 8 80 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.5 90 
 3.5 กลยุทธ์        5 3.5 70 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 80 
 3.8 แผนงาน       5 4.5 90 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน  100 80.50 80.50 
 
  1) พบว่าประเด็นวิสัยทัศน์ ได้คะแนนสูงสุด4.5คะแนน คิดเป็นร้อยละ90ของคะแนนในประเด็น
ยุทธศาสตร์และคิดเป็นร้อยละ4.5ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าประโยคที่ว่า “ พัฒนาคุณภาพชีวิต     พิชิตความยากจน  ชุมชนเข็ม
แข็ง  มีส่วนร่วมทางการเมือง ”ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงได้ก าหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร
และได้น ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆมีความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์  ดังนี้1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 5  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2) พบว่าประเด็น.กลยุทธ์ ได้คะแนนต่ าสุด3.5คะแนน คิดเป็นร้อยละ70ของคะแนนในประเด็น
ยุทธศาสตร์และคดิเป็นร้อยละ3.5ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แสง 

20 16 80  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.5 83.33  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ป ระช าก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2.5 83.33  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึ กษา สาธารณ สุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.5 75  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.5 75  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 1.5 75  

1 .6  ข้อมู ล เกี่ ย วกั บศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.5 75  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1.5 75  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง 

3 2.5 83.33  

รวม 20 16 80  
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           1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80  
 2 .1  การวิ เค ราะห์ ที่ ค รอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์ ก ารบริห ารส่ วน ต าบ ลหน องแส ง 
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 0.6 60  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1.5 75  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1.2 60  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1.2 60  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 1.2 60  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

      
2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 1.8 90  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณ
ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2 1.7 85  

2 .9  ผลที่ ได้ รับจากการด า เนิ น งาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 0.8 80  

รวม 15 12 80  
   
              สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดจุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้ SWOT Analysis 
 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้ 
 1.1 ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่  
  - โครงสร้างขององค์กร 
  - นโยบายผู้บริหาร 
  - การบริหารจัดการ 
  - ทรัพยากรบุคลากร 
  - การบริการสาธารณะ 
1.2 ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่  
  - กฎหมาย  
  - การเมือง  
  - เศรษฐกิจ  
  - สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา เพ่ือให้การด าเนินการภายไต้โครงการพัฒนาส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้เพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ว่ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด สามารถแก้ปัญหาของประชาชนและตรงความต้องการของปัญหาที่ต้องการ
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แก้ไขหรือไม่ มีความคุ้มค่าและมีผลกระทบทางด้านใดบ้าง เพ่ือที่จะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
             ทั้งนี้การก าหนดยุทธศาสตร์  โครงการพัฒนาและแผนงานด าเนินการต่างๆจะให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีท้ังการประสานและความ
สอดคล้องร่วมกันทั้ง ชุมชน  หมู่บ้าน ต าบล  อ าเภอ จังหวัด  กลุ่มจังหวัด ตามศักยภาพและหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานตามล าดับ ทั้งนี้การครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงและ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงจึงต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ      รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  
 
   1.4 ยุทธศาสตร์ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 52.5 80.77  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแสง สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค มแ ห่ งช าติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 8 80  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 
 
 

10 8 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
อ งค์ ก ารบริห ารส่ วน ต าบ ลหน องแส ง 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 4.5 90  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง ที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัด เจน ในสิ่ งที่ จะด า เนิ นก ารให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 3.5 70  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 80  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง ซึ่ง เกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง ที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.5 90  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง 

5 4 80  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่ อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4 80  

รวม 65 52.5 80.77  
   
 
       สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  ทั้งนี้การก าหนดยุทธศาสตร์  โครงการพัฒนาและแผนงานด าเนินการต่างๆจะให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีท้ังการประสานและความ
สอดคล้องร่วมกันทั้ง ชุมชน  หมู่บ้าน ต าบล  อ าเภอ จังหวัด  กลุ่มจังหวัด ตามศักยภาพและหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานตามล าดับ ทั้งนี้การครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงและ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงจึงต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ      รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  
                  ทั้งนี้ต้องดูความเป็นไปได้ทางสถานะการเงินขององค์กรและศักยภาพของบุคลากรด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ และต้องตรวจสอบความพร้อม ข้อมูลและการพัฒนาองค์กรให้มี
ความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่1 
ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 7 70 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 705 75 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 7.5 7.5 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 47.5 79.16 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.5 90 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.5 90 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3.5 70 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 3.5 70 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3.5 70 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 77.50 77.50 

 
  1) พบว่าประเด็น5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการได้คะแนนสูงสุด4.5คะแนน คิดเป็นร้อยละ90ของคะแนนใน
ประเด็นโครงการพัฒนา  และคิดเป็นร้อยละ4.5ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ความชัดเจนของชื่อโครงการที่ระบุถึงความสัมพันธ์ของโครงการ
พัฒนาต่างๆจะท าให้การชี้จ าเพาะถึงลักษณะทางกายภาพ ทั้งต าแหน่งที่ตั้ง ขนาดงาน ปริมาณงานและข้อก าหนด
บางประการที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ เพ่ือง่ายต่อการการชี้ชัดและตรวจสอบ ควบคุมโครงการนั้นให้ด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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                       ทั้งนี้การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาต่างๆที่ชัดเจน จะท าให้ทราบถึงความ
ต้องการที่น าไปสู่การจัดท าโครงการนั้นๆขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ใดและการค านึงถึงปัญหาความต้องการที่ท าให้ต้อง
ท าโครงการนั้นตอบสนอง 
   3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด168โครงการ ได้
คะแนน4.5คะแนน คิดเป็นร้อยละ90ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด168โครงการ ได้
คะแนน4.5.คะแนน คิดเป็นร้อยละ90ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงได้น าไปจัดท าเป็นโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2561 จ านวน71โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ42.26ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน71โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
   
               2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 7 70  

รวม 10 7 70  

   
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดจุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
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 1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้ SWOT Analysis 
 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้ 
 1.1 ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่  
  - โครงสร้างขององค์กร 
  - นโยบายผู้บริหาร 
  - การบริหารจัดการ 
  - ทรัพยากรบุคลากร 
  - การบริการสาธารณะ 
1.2 ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่  
  - กฎหมาย  
  - การเมือง  
  - เศรษฐกิจ  
  - สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ได้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

5 4 80  

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เนิ น ก า ร ใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 80  

รวม 10 8 80  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี2561 จ านวน71โครงการ คิดเป็นร้อยละ42.26ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน71โครงการ (จาก
โครงการทั้งหมด) 
               ทั้งนี้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2561 จ านวน71โครงการและได้ด าเนินการจริงจ านวน
41โครงการคิดเป็นร้อยละ57.75ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2561 
 
  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิ คต่ าง  ๆ  มาใช้ เพื่ อวั ด ว่ าภ ารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าชก ารต าม ที่ ได้ รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

5 4 80  

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด า เนิ นการใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 3.5 70  

รวม 10 7.5 75  
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงในมิติ
ต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
( Demand  Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กั บ อ งค์ ก รป กค รองส่ วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

5 3.5 70  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิ จพอเพี ยงท้ องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 80  

รวม 10 7.5 75  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65 47.5 79.16  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสงและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสงที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4.5 
 

90  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มี วัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.5 90  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่ อยากให้ เกิดขึ้น ในอนาคตเป็ น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าห ม ายของโค รงก าร  ห าก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใค รคื อกลุ่ ม เป้ าห มายห ลั ก  ใค รคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 80  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็ นศูนย์ กลางการพัฒนา (3) ยึ ด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ างเป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โค ร งก ารมี ค ว าม ส อด ค ล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับ เปลี่ ยน โครงสร้ างเศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทค โน โลยี  ความคิ ดสร้ างส รรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3.5 70  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 4 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 3.5 70  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) (4 ) ค วาม
ยุ ติ ธ ร ร ม  (Equity) (5 ) ค ว า ม โป ร่ ง ใส 
(Transparency) 

5 3.5 70  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ใน เชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ขอ งวั ต ถุ ป ระส งค์ ที่ เกิ ด ที่ สิ่ งที่ ได้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม าก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมี ค วาม เฉพ าะ เจาะจง ใน การ
ด า เนิ น งานตาม โครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80  

รวม 65 77 77  

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
 
  ทั้งนี้การก าหนดยุทธศาสตร์  โครงการพัฒนาและแผนงานด าเนินการต่างๆจะให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีท้ังการประสานและความ
สอดคล้องร่วมกันทั้ง ชุมชน  หมู่บ้าน ต าบล  อ าเภอ จังหวัด  กลุ่มจังหวัด ตามศักยภาพและหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานตามล าดับ ทั้งนี้การครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงและ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงจึงต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ      รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  
                  ทั้งนี้ต้องดูความเป็นไปได้ทางสถานะการเงินขององค์กรและศักยภาพของบุคลากรด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ และต้องตรวจสอบความพร้อม ข้อมูลและการพัฒนาองค์กรให้มี
ความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
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                                3. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 
  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    3.1.1  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์การท างาน แก่สมาชิกสภาอบต. ผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในท้องถิ่น  
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

- ส.อบต. คณะผู้บริหารพนักงาน 
อบต.และพนักงานจา้ง  130 คน 

- ส.อบต. คณะผู้บริหารพนักงาน 
อบต.และพนักงานจา้ง70 คน 

400,000 
อบต.หนองแสง 

273,350 - ส.อบต. คณะผู้บริหารพนักงาน อบต.
และพนักงานจา้ง 70 คน 

100 68.34 

     
                        3.1.2 โครงการฝึกอบรม อปพร. และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เจ้าหน้าที่และประชาชนจ านวน
100คน 

เจ้าหน้าที่และประชาชนจ านวน100
คน 

200,000 
อบต.หนองแสง 

31,200 เจ้าหน้าที่และประชาชนจ านวน100คน 100 15.6 

   
                        3.1. 3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์  
     

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

  - ประชาชนประมาณ 12,000
คน (ตามทะเบียนบา้น) 

  - ประชาชนประมาณ 12,000คน 
(ตามทะเบียนบ้าน) 

200,000 
อบต.หนองแสง 

(1)5,760 
(2)14,400 

  - ประชาชนประมาณ 12,000คน (ตาม
ทะเบียนบ้าน) 

100 10 
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                            3.1.4โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานแก่พนักงาน 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

- พนักงาน พนักงานจา้ง และ
คณะผู้บริหาร ทุกคน   

- พนักงาน พนักงานจา้ง และคณะ
ผู้บริหาร จ านวน 44 คน 

300,000 
อบต.หนองแสง 

330,700 - พนักงาน พนักงานจา้ง และคณะ
ผู้บริหาร จ านวน 44 คน   

100 110 

 
                           3.1. 5.โครงฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

- พนักงาน พนักงานจา้ง ที่
เก่ียวข้องกับการท างานด้าน
การเงิน การคลังและพัสด ุ

- พนักงาน พนักงานจา้ง ที่เก่ียวข้อง
กับการท างานดา้นการเงิน การคลัง

และพัสด ุ

50,000 
อบต.หนองแสง 

41,320 - พนักงาน พนักงานจา้ง ที่เก่ียวข้องกับ
การท างานดา้นการเงิน การคลังและพัสดุ 

100 82.64 

 

                               3.1. 6 โครงการประเมินผลแผนการด าเนินงานและส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในรอบปี 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

- เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน
และความพึงพอใจของประชาชน

ในรอบปีที่ผา่นมา 

- ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน

ครัวเรือนทั้งหมด 

30,000 
อบต.หนองแสง 

28,000 - ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ไม่
น้อยกว่า1,500 คน 

100 93.33 
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3.1. 7.โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมต าบลและปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

- จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
และเวทีประชาคมต าบล  

1 คร้ัง 

- จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
เวทีประชาคมต าบล  

1 คร้ัง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 - จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และเวที
ประชาคมต าบล  

1 คร้ัง 

100 100 

 

3.1. 8.  อุดหนุนอ าเภอจัดงานรัฐพิธี 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมใน
การจัดงานรัฐพธิีที่ส าคัญ 

ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมในการจัด
งานรัฐพิธทีี่ส าคัญ 

 

3,000 
อบต.หนองแสง 

10,000 ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมในการจัดงาน
รัฐพิธีที่ส าคัญ 

100 333.33 

 

3.1.9.โครงการรังวัดและตรวจสอบที่ดินสาธารณะในเขตต าบลหนองแสง 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

มีการรังวัดที่ดินสาธารณ ปีละ 2 
แปลง 

มีการรังวัดที่ดินสาธารณ ปีละ 2 
แปลง 

30,000 
อบต.หนองแสง 

13,320 มีการรังวัดที่ดินสาธารณ ปีละ 2 แปลง 100 44.44 
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           3.2 แผนงานส่งเสรมิการเกษตร      

                        3.1. 1.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

พื้นที่สาธารณะในต าบล ปีละ 5 
ไร ่

พื้นที่สาธารณะในต าบล ปีละ 5 ไร่ 50,000 
อบต.หนองแสง 

48,200 พื้นที่สาธารณะในต าบล ปีละ 5 ไร่ 100 96.40 
 

 
                               3.1. 2.ก าจัดผักตบชวาเพ่ืออนุรักษ์แหล่งน้ า 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เพื่อก าจัดผักตบชวาที่กีดขวางการ
ไหลของน้ าในฤดนู้ าหลากไดป้ี

อย่างน้อย ๑ แหล่งน้ า 

เพื่อก าจัดผักตบชวาที่กีดขวางการ
ไหลของน้ าในฤดนู้ าหลากไดป้ีอย่าง

น้อย ๑ แหล่งน้ า 

50,000 
อบต.หนองแสง 

43,480 เพื่อก าจัดผักตบชวาที่กีดขวางการไหลของ
น้ าในฤดนู้ าหลากได้ปีอยา่งน้อย ๑ แหล่ง

น้ า 

100 86.96 

 

     3.1. 3 โครงการจ้างเหมาคนงานเพ่ือดูแลศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตการเกษตรต าบลหนองแสง 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง 450,000 
อบต.หนองแสง 

324,000 ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง 100 72 
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  3.3  แผนงานการศึกษา 

    3.3.1  โครงการจัดงานกู่บ้านแดง      
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

ประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ ากว่า  
1,000  คน 

ประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ ากว่า  
1,000  คน 

40,000 
อบต.หนองแสง 

 

40,000 ประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ ากว่า  1,000  
คน 

100 100 

 
   3.3.2 โครงการ2. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอวาปีปทุมเพ่ือจัดงานออนซอนกลองยาว       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ ากว่า 
500  คน 

ประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ ากว่า 500  
คน 

50,000 
อบต.หนองแสง 

30,000 ประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ ากว่า 500  คน 100 60 

 
         3.3.3. โครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ประชาชนเข้าร่วมไม่ต ากวา่  500  
คน 

ประชาชนเข้าร่วมไม่ต ากวา่  500  
คน 

300,000 
อบต.หนองแสง 

350,000 ประชาชนเข้าร่วมไม่ต ากวา่  500  คน 100 116.67 
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               3.3.4.โครงการศึกษาดูงานบุคคลากรกองการศึกษา        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา42คน 

100,000 
อบต.หนองแสง 

183,800 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา42คน 

100 183.80 

 
               3.3.5.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

มีเด็กเข้าร่วมงานอย่างน้อย 600 
คน 

มีเด็กเข้าร่วมงานอย่างน้อย 600 คน 400,000 
อบต.หนองแสง 

149,760 มีเด็กเข้าร่วมงานอย่างน้อย 600 คน 100 37.44 

 
               3.3.6.โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็ก ไม่น้อยกว่า 350 คน เด็ก ไม่น้อยกว่า 350 คน 230,000 
อบต.หนองแสง 

2,520,856 เด็ก ไม่น้อยกว่า 350 คน 100 1,096 
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                       3.3.7. อุดหนุนโรงเรียนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง8โรงเรียนเพ่ือด าเนินโครงการอาหารกลางวัน   
     

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็กได้รับประทานอาหารกลางวนั
ครบทุกวันท าการ 

เด็กได้รับประทานอาหารกลางวนั
ครบทุกวันท าการ 

2,400,000 1,804,600 เด็กได้รับประทานอาหารกลางวนัครบทุก
วันท าการ 

100 75.19 

 
                3.3.8.  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม( นม )โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงหนองแสง 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็กได้รับประทานอาหารกลางวนั
ครบทุกวันท าการ 

เด็กได้รับประทานอาหารกลางวนั
ครบทุกวันท าการ 

750,000
อบต.หนองแสง 

495,850.16 เด็กได้รับประทานอาหารกลางวนัครบทุก
วันท าการ 

100 66 

 
                       3.3.9.  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม )โรงเรียนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 7  โรงเรียน 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็กได้รับประทานอาหารกลางวนั
ครบทุกวันท าการ 

เด็กได้รับประทานอาหารกลางวนั
ครบทุกวันท าการ 

1,248,000 
อบต.หนองแสง 

715,310.75 เด็กได้รับประทานอาหารกลางวนัครบทุก
วันท าการ 

100 57.32 
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                       3.3.10.  อุดหนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 เพ่ือด าเนินโครงการอาหารเสริม ( นม ) ตั้งแต่ อนุบาลถึง ป.6  
   

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็กได้ดื่มนมครบทุกวันท าการ เด็กได้ดื่มนมครบทุกวันท าการ 228,800 
อบต.หนองแสง 

122,954.44 เด็กได้ดื่มนมครบทุกวันท าการ 100 53.69 

 
              3.3.11.โครงการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในศพด.และโรงเรียนนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง   
 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน500คน 
ได้รับการส่งเสริมพฒันาการ 

เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน500คน ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ 

200,000 (1)15,000 
(2)47,000 

เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน500คน ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

100 31 

               
 3.3.12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนของศพด.และโรงเรียนนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  
  

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็กนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการ มีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 

เด็กนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

60,000 
อบต.หนองแสง 

(1)7,600 
(2)15,000 

เด็กนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

100 37.67 
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3.3.13 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 
  

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน600คน 
ได้รับการส่งเสริพฒันาการ 

เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน600คน ได้รับ
การส่งเสริพัฒนาการ 

50,000 
อบต.หนองแสง 

13,680 เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน600คน ได้รับการ
ส่งเสริพัฒนาการ 

 

100 27.36 

3.3. 14. .  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม( นม )ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็กได้ดื่มนมครบทุกวันท าการ เด็กได้ดื่มนมครบทุกวันท าการ 672,000
อบต.หนองแสง 

289,941.12 เด็กได้ดื่มนมครบทุกวันท าการ 100 43.14 

 

3.3. 15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน500 คน 
ได้รับการส่งเสริมพฒันาการ 

เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน500 คน 
ได้รับการส่งเสริมพฒันาการ 

1,300,000
อบต.หนองแสง 

655,870 เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน500 คน ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ 

100  
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3.3. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็ก ไม่น้อยกว่า 350 คน เด็ก ไม่น้อยกว่า 350 คน 230,000
อบต.หนองแสง 

1,961,295 เด็ก ไม่น้อยกว่า 350 คน 100 852.60 

 

 

3.3. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กและคนงานทั่วไปส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน500 คน 
ได้รับการส่งเสริมพฒันาการ 

เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน500 คน 
ได้รับการส่งเสริมพฒันาการ 

อบต.หนองแสง 1,597,187 เด็กในศูนย์เด็ก จ านวน500 คน ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ 

 

100  
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             3.4 แผนงานพัฒนาสังคมสงเคราะห์ 
 
    3.4.1.โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์      

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

75  (ราย) 
รายละ6,000   บาท/ป ี

13(ราย) 
รายละ6,000   บาท/ป ี

120,000 43,000 13(ราย) 
รายละ6,000   บาท/ป ี

100 35.83 

 
                  3.4.2.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

กลุ่มอาชีพในเขต อบต.หนองแสง
ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่ม 

กลุ่มอาชีพในเขต อบต.หนองแสงไม่
น้อยกว่า 5 กลุ่ม 

200,000 
อบต.หนองแสง 

(1)32,585 
(2)3,750 

กลุ่มอาชีพในเขต อบต.หนองแสงไมน่้อย
กว่า 5 กลุ่ม 

100 18.17 

    
 3.4.3.โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน  
       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

กลุ่มเยาวชนในเขต อบต.หนอง
แสง 

กลุ่มเยาวชนในเขต อบต.หนองแสง 200,000 
อบต.หนองแสง 

(1)37,760 
(2)264,500 

(3)8,960 

กลุ่มเยาวชนในเขต อบต.หนองแสง 100 173.46 
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   3.4.4.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
  

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ผู้สูงอายไุม่น้อยกว่า  200 (ราย) 
 

ผู้สูงอายไุม่น้อยกว่า  200 (ราย) 100,000 
อบต.หนองแสง 

134,480 ผู้สูงอายไุม่น้อยกว่า  200 (ราย) 100 134.48 

                       
  3.4.5 โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน   

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

สมาชิกได้อบรมเพิ่มศักยภาพไม่
น้อยกว่า 200 คนต่อป ี

สมาชิกได้อบรมเพิ่มศักยภาพไมน่้อย
กว่า  200 คนต่อป ี

100,000 
อบต.หนองแสง 

191,470 สมาชิกได้อบรมเพิ่มศักยภาพไมน่้อยกว่า  
200คนต่อปี 

100 191.47 

                 
 
   3.4.6 โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีเพ่ือการพัฒนา  
 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

กลุ่มสตรีจ านวน 300 คน กลุ่มสตรีจ านวน 300 คน 50,000 
อบต.หนองแสง 

77,100  100 154.20 
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3.4. 7.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลหนองแสง 
 
  

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุต าบลหนอง

แสง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สงูอายุต าบลหนองแสง 

1,000,000 
พ.ม.จังหวัด
มหาสารคาม 

879,000 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลหนองแสง 

100 87.9 

 

3.48.โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้สูงอายุ 
  

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ผู้สูงอายุในเขตต าบลหนองแสงทุก
คน 

ผู้สูงอายุในเขตต าบลหนองแสงทุกคน 100,000 
อบต.หนองแสง 

134,480 ผู้สูงอายุในเขตต าบลหนองแสงทุกคน 100 13.40 
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 3.5 แผนงานสาธารณสุข     

                     3.5.1. โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน  
       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ทุกหมู่บ้านสะอาดเปน็แบบอย่าง
ในการรักษาสภาพแวดล้อม   

ทุกหมู่บ้านสะอาดเปน็แบบอย่างใน
การรักษาสภาพแวดล้อม   
 

200,000 100,000 ทุกหมู่บ้านสะอาดเปน็แบบอย่างในการ
รักษาสภาพแวดล้อม   

100 50 

 
    
               3.5.2.โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
      

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บา้น
จัดท าโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข แห่งละ 20,000 
บาท 

- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บา้น
จัดท าโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข แห่งละ 20,000 บาท 
จ านวน28หมู่บ้าน 

 

560,000 
อบต. 

หนองแสง 

560,000 - เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บา้นจัดท า
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข แห่ง

ละ 20,000 บาท 
จ านวน28หมู่บ้าน 

100 100 
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    3.5.3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพต าบล 
       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพอยา่ง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ 
 จ านวน   1   คร้ัง 

50,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

30,000 จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ 
 จ านวน 1     คร้ัง 

100 60 

 
 
                     3.5.4 โครงการงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   
      

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ร้อยละ  90  ของประชากรใน
ต าบลปลอดภัยจากโรคติดต่อ 

ร้อยละ  90  ของประชากรในต าบล
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 

250,000 
อบต. 

หนองแสง/
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพฯ 

50,000 ร้อยละ  90  ของประชากรในต าบล
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 

100 20 
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  3.5. 5. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
      

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ลดปริมาณการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในต าบลได้ร้อย
ละ  80 
 
 

ลดปริมาณการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในต าบลได้ร้อยละ  80 

 
 

350,000 
อบต.หนอง
แสง/กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

162,200 ลดปริมาณการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในต าบลได้ร้อยละ  80 

 
 

100 46.29 

 
 
   
  3.5. 6.โครงการจัดซื้อถังขยะ(ที่รองรับขยะ)  
      

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ทุกครัวเรือนมีที่รองรับขยะใน
พื้นที่บริการ 

ทุกครัวเรือนมีที่รองรับขยะในพื้นที่
บริการ 

90,000 
อบต. 

หนองแสง 

8,000 ทุกครัวเรือนมีที่รองรับขยะในพื้นที่บริการ 100 8.89 
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 3.6 แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน   
   
                         3.6.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่3 (เส้นทางไปวีพี รีสอร์ท) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนองแสงก าหนด    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่3 (เส้นทางไปวีพ ีรี
สอร์ท) ขนาดกว้าง 5.00 ม.หนา 
0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม.พร้อม
ติดตั้งปา้ย 

ถนนคอนกรีตยาว 150.00 ม. หนา 
0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 ม. มีปริมาณผิวจราจรไมน่้อย
กว่า 750.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย 

1,200,000 350,000 ถนนคอนกรีตยาว 150.00 ม. หนา 
0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไมน่้อยกว่า 750.00 
ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย 

100 29.17 

 
   3.6.2.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต หมู่ที่4 (เส้นทางไปบ้านจอกขวาง) ขนาดØ0.40*1.00 ม. ระยะทางรวมยาว 50.00 ม.และขุดดิน
ทางระบายน้ ายาว400เมตรและบ่อพัก คสล.0.8*0.8ม.จ านวน3บ่อ.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนองแสงก าหนด   
    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต หมู่ที่4 (เส้นทางกลาง
หมู่บ้าน) ขนาดØ0.60 ม. 
ระยะทางรวมยาว 200.00 ม. 

ทางระบายน้ ายาว 50 เมตรและขุด
ดินทางระบายน้ ายาว400เมตรและ
บ่อพัก คสล.0.8*0.8ม.จ านวน3บ่อ 

240,000 61,100 ทางระบายน้ ายาว 50 เมตรและขุดดิน
ทางระบายน้ ายาว400เมตรและบ่อพัก 
คสล.0.8*0.8ม.จ านวน3บ่อ 

100 25.46 
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 3.6.3.โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านดอนบม หมู่ที่5 (เส้นทางข้างบ้านนายทองไส  ปทุมพร)โดยวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดØ0.30*1.00 ม. ระยะทาง
รวมยาว 144.00เมตรและเทคอนกรีตกว้างเฉลี่ย1.5เมตรยาว90ม. 2ข้างฝั่งจราจร บ่อพักคสล. ขนาด0.60*0.60เมตรจ านวน8บ่อพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนองแสงก าหนด       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตชนิดผา่ซีกภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่5 ขนาดØ0.30 ม. 
ระยะทางรวมยาว 500.00 

ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
Ø0.30*1.00 ม. ระยะทางรวมยาว 
144.00เมตรและเทคอนกรีตกว้าง
เฉลี่ย1.5เมตรยาว90ม. 2ข้างฝั่ง
จราจร บ่อพักคสล. ขนาด
0.60*0.60เมตรจ านวน8บ่อ 

450,000 206,600 ท่อระบายน้ า คสล. ขนาดØ0.30*1.00 
ม. ระยะทางรวมยาว 144.00เมตรและ
เทคอนกรีตกว้างเฉลี่ย1.5เมตรยาว90ม. 
2ข้างฝั่งจราจร บ่อพักคสล. ขนาด
0.60*0.60เมตรจ านวน8บ่อ 

100 45.91 

    
3.6.4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านสองห้องไต้หมู่ที่9 (เส้นทางท้ายหนองเมืองไทย)   ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 ม. ยาว 350.00 ม. โดยเสริมดินหนา
เฉลี่ย 0.80 ม.หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า1,624ลบ.ม. วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.40*1.00ม. 1จดุ จ านวน6ท่อน    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดิน (เส้นทางจากนานายหลัด 
สุนทรวงศ์ – ห้วยท่อน)  หมู่ที่9 
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
500.00 ม. โดยเสริมดินหนา
เฉลี่ย 0.80 ม. วางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.40 ม. จ านวน 2 จุด 
จ านวน 16 ท่อน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน  ขนาด
กว้างเฉลี่ย5.00 ม. ยาว 350.00 ม. 
โดยเสริมดินหนาเฉลี่ย 0.80 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกวา่1,624ลบ.ม. 
วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง0.40*1.00ม. 1จุด 
จ านวน6ท่อน 

400,000 146,000 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน  ขนาดกว้าง
เฉลี่ย5.00 ม. ยาว 350.00 ม. โดยเสริม
ดินหนาเฉลี่ย 0.80 ม.หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า1,624ลบ.ม. วางท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง0.40*1.00ม. 1
จุด จ านวน6ท่อน 

100 36.50 
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                               3.6.5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านบมทุ่งหมู่ที่13 (เส้นทางจากวัดป่าไปบ้านหนองเดิ่น)   ขนาดกว้าง
เฉลี่ย5.00 ม. ยาว 500.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรหินคลกุหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า386ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตาม
แบบที่อบต.หนองแสงก าหนด        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

33. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ยกระดับเชื่อมระหว่างหมู่บา้นใน
เขตต าบลหนองแสงและต าบล
ใกล้เคียง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจร
หินคลุก   ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. โดยเสริมผิวจราจร
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกวา่386ลบ.ม. 

3,000,000 330,600 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรหิน
คลุก   ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 ม. ยาว 
500.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า386ลบ.ม. 

100 11.02 

 
    
               3.6.6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโพธิ์หมู่ที่10 (เส้นทางไปฝายบ้านแดง) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 
0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนองแสงก าหนด      
  

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
หมู่ที่10 (เส้นทางเชื่อมระหว่าง
บ้านโพธิไ์ปบ้านแดง) ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 
0.15 ม.  ลงลูกรังไหลท่างขา้งละ 
0.50 ม. 

ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 
0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 ม.   

450,000 238,700 ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 ม.
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   

100 53.04 
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                        3.6.7 .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านวาปีหมู่ที่1 (เส้นทางข้างบ้านนายประดิษฐ์  โพธิกะ) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า750.00ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.
หนองแสงก าหนด       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านวาปีหมู่ที่1 
(เส้นทางข้างบ้านนางละมัย โพธิ
กะ) ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 0.15 ม.  

ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปรมาณผิวจราจรไมน่้อย
กว่า750.00ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม.   

480,000 359,900 ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปรมาณผิวจราจรไมน่้อยกว่า750.00
ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   

100 74.98 

 
                       3.6.8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองคูไชยหมู่ที่18 (เส้นทางข้างบ้านนายประนอม  จอมศรีกระยอม) ขนาดกว้าง 
3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า350.00ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตาม
แบบที่อบต.หนองแสงก าหนด       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(เส้นทางภายในหมูบ่้าน) หมู่ที1่8 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
180.00 ม. หนา 0.15 ม.มี
ปริมาณผิวจราจรไมน่้อยกว่า 
720.00 ตร.ม. 

ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไมน่้อย
กว่า350.00ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 ม.   

380,000 166,800 ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไมน่้อยกว่า350.00
ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.   

100 43.89 
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               3.6.9. .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองโน หมู่ที่8(เส้นทางรอบบ้านทางทิศไต้) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 
ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า500.00ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนองแสง
ก าหนด    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(เส้นทางรอบหมู่บ้าน) หมู่ที8่ 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
400.00 ม. 

ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไมน่้อย
กว่า500.00ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม.   

850,000 239,500 ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไมน่้อยกว่า500.00
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   

100 28.18 

               
                 3.6.10.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านโนนท่อน หมู่ที่11 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน)ก่อสร้างทางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง0.40 
ระยะทางรวมยาว 156.00เมตรลึก0.50เมตรพร้อมฉาบเรียบ วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดØ0.40*1.00เมตร ระยะทางรวมยาว 50.00เมตร และรวม
ระยะทางทั้งหมด206.00เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนองแสงก าหนด 
      

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า
บ้านโนนท่อน หมู่ที่11 (เส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน)ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า คสล. ขนาดกวา้ง0.40 
ระยะทางรวมยาว 156.00เมตร
ลึก0.50เมตร 

ก่อสร้างทางระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง0.40 ระยะทางรวมยาว 
156.00เมตรลึก0.50เมตรพร้อม
ฉาบเรียบ วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดØ0.40*1.00 ระยะทางรวม
ยาว 50.00เมตร และรวมระยะทาง
ทั้งหมด206.00เมตร 

217,000 210,500 ก่อสร้างทางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง
0.40 ระยะทางรวมยาว 156.00เมตร
ลึก0.50เมตรพร้อมฉาบเรียบ วางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาดØ0.40*1.00 
ระยะทางรวมยาว 50.00เมตร และรวม
ระยะทางทั้งหมด206.00เมตร 

100 97 
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                       3.6.11. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่25 (เส้นทางหน้าบ้านนายอภิชาต  โพธิ์ชัย)โดยวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตร ระยะทางรวมยาว272.00เมตรบ่อพัก คสล.ขนาด0.60*0.60ม.จ านวน11บ่อและเทคอนกรีตเพ่ิมผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย0.50-1.00
เมตรระยะทางยาว272.00เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนองแสงก าหนด 
    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตชนิดผา่ซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที2่5 ขนาด
Ø0.30 ม. ระยะทางรวม
ยาว 500.00 ม.   

ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø0.30*1.00
เมตร ระยะทางรวมยาว272.00เมตรบ่อ
พัก คสล.ขนาด0.60*0.60ม.จ านวน11
บ่อและเทคอนกรีตเพิ่มผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย0.50-1.00เมตรระยะทางยาว
272.00เมตร 

450,000 219,200 ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø0.30*1.00
เมตร ระยะทางรวมยาว272.00เมตรบ่อ
พัก คสล.ขนาด0.60*0.60ม.จ านวน11
บ่อและเทคอนกรีตเพิ่มผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย0.50-1.00เมตรระยะทางยาว
272.00เมตร 

100 48.71 

               
                 3.6.12.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านหนองเดิ่น หมู่ที่16 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน)โดยวางท่อระบายน้ า คสล.แบบครึ่งซีก ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตร และท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø0.30*1.00เมตระยะทางรวมยาว490.00เมตรและบ่อพัก คสล.ขนาด0.60*0.60ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนองแสงก าหนด   
     

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตชนิดผา่ซีกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที1่6 ขนาด
Ø0.30 ม. ระยะทางรวมยาว 
500.00 ม.   

ทางระบายน้ า โดยวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø0.30*1.00เมตร และท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด Ø0.30*1.00เมตระยะ
ทางรวมยาว490.00เมตรบ่อพัก คสล.
ขนาด0.60*0.60ม. 

450,000 166,800 ทางระบายน้ า โดยวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø0.30*1.00เมตร และท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด Ø0.30*1.00เมตระยะ
ทางรวมยาว490.00เมตรบ่อพัก คสล.
ขนาด0.60*0.60ม. 

100 37.07 



100 

 

                        3.6.13.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านหนองแสง หมู่ที่2 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน)โดยวางท่อระบายน้ า คสล.แบบครึ่งซีก ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตร และท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø0.30*1.00เมตระยะทางรวมยาว192.00เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนอง
แสงก าหนด.      

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านหนอง
แสง หมู่ที่2 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน)โดย
วางท่อระบายน้ า คสล.แบบคร่ึงซีก ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตร และท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø0.30*1.00เมตระยะทาง
รวมยาว192.00เมตร 

ทางระบายน้ า โดยวางท่อ
ระบายน้ า คสล.แบบคร่ึงซีก 
ขนาด Ø0.30*1.00เมตร 
และท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø0.30*1.00เมตระ
ยะทางรวมยาว192.00เมตร 

87,000 84,300 ทางระบายน้ า โดยวางท่อระบายน้ า คสล.
แบบคร่ึงซีก ขนาด Ø0.30*1.00เมตร 
และท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
Ø0.30*1.00เมตระยะทางรวมยาว
192.00เมตร 

100 96.90 

                          3.6.14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านสองห้องกลางหมู่ที่22(เส้นทางติดที่นานายสี ค าละมูล)   ขนาดกว้างเฉลี่ย4.50-5.00 ม. 
ยาว 700.00 ม. โดยเสริมดนิผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.90 ม.หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า1,953ลบ.ม.วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60*1.00ม. 3
จุด จ านวน20ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนองแสงก าหนด       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

33. โครงการปรับปรุง
ถนนดินยกระดบัเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านในเขต
ต าบลหนองแสงและ
ต าบลใกล้เคียง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย
4.50-5.00 ม. ยาว 700.00 ม. โดยเสริมดิน
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.90 ม.หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า1,953ลบ.ม.วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง0.60*1.00ม. 3จุด จ านวน20
ท่อน 

3,000,000 190,000 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ขนาดกว้าง
เฉลี่ย4.50-5.00 ม. ยาว 700.00 ม. 
โดยเสริมดินผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.90 ม.
หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกวา่1,953ลบ.ม.
วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง
0.60*1.00ม. 3จุด จ านวน20ท่อน 

100 6.33 
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             3.6.15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านหนองเดิ่นหมู่ที่16 (เส้นทางไปฝายล าห้วยกุดน้ าไส)   ขนาดกว้าง
เฉลี่ย5.00 ม. ยาว 1500.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรลุกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า1,159.00ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง
ตามแบบท่ีอบต.หนองแสงก าหนด    
     

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

33. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ยกระดับเชื่อมระหว่างหมู่บา้น
ในเขตต าบลหนองแสงและ
ต าบลใกล้เคียง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจร
หินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 ม. ยาว 
1500.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรลุกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า1,159.00ลบ.ม. 

3,000,000 160,500 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรหิน
คลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย5.00 ม. ยาว 
1500.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรลุกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า1,159.00ลบ.ม. 

100 5.35 

               
   3.6.16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรลูกรังบ้านงัวเจริญหมู่ที่28 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนองแสง 
ก าหนด     
  

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

33. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ยกระดับเชื่อมระหว่างหมู่บา้นใน
เขตต าบลหนองแสงและต าบล
ใกล้เคียง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจร
ลูกรังบ้านงัวเจริญหมู่ที่28 

3,000,000 180,000 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจร
ลูกรังบ้านงัวเจริญหมู่ที่28 

100 6 
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    3.6.17.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านดอนบมพัฒนาหมู่ที่24 (เส้นทางไปบ้านนางจันทร์แสง  ปะกิเสนัง)   ขนาด
กว้างเฉลี่ย4.00 ม. ยาว 400.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรหนิคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า249.00ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบที่อบต.หนองแสงก าหนด    
    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการปรับปรุงถนนดนิ
ยกระดับเชื่อมระหว่างหมู่บา้นใน
เขตต าบลหนองแสงและต าบล
ใกล้เคียง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจร
หินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม. โดยเสริมผิวจราจร
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกวา่249.00ลบ.ม. 

3,000,000 212,800 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรหิน
คลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย4.00 ม. ยาว 
400.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า249.00ลบ.ม. 

100 7.09 

 
               
               3.6.18.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลงผิวจราจรหินคลุกบ้านเดิ่นค าหมู่ที่27 (เส้นทางติดที่นานายสมบัติ  แก้วภา)   ขนาดกว้าง
เฉลี่ย4.00 ม. ยาว 300.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรลุกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า187.00ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตาม
แบบที่อบต.หนองแสงก าหนด       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการปรับปรุงถนนดนิ
ยกระดับเชื่อมระหว่างหมู่บา้นใน
เขตต าบลหนองแสงและต าบล
ใกล้เคียง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลงผิว
จราจรหินคลุก ขนาดกวา้งเฉลี่ย4.00 
ม. ยาว 300.00 ม. โดยเสริมผิว
จราจรลุกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกวา่187.00ลบ.ม. 

3,000,000 159,600 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลงผิว
จราจรหินคลุก ขนาดกวา้งเฉลี่ย4.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรลุกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า187.00ลบ.ม. 

100 5.32 
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      3.6.19.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลงผิวจราจรหินคลุกบ้านเมืองใหม่หมู่ที่25 (เส้นทางติดท่ีนาร.ต.ต.อ านวย  ไกรราษดี)   ขนาด
กว้างเฉลี่ย5.00 ม. ยาว265.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรลุกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า205.00ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง
ตามแบบท่ีอบต.หนองแสงก าหนด       

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการปรับปรุงถนนดนิ
ยกระดับเชื่อมระหว่างหมู่บา้นใน
เขตต าบลหนองแสงและต าบล
ใกล้เคียง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลงผิว
จราจรหินคลุก ขนาดกวา้งเฉลี่ย5.00 
ม. ยาว265.00 ม. โดยเสริมผิว
จราจรลุกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกวา่205.00ลบ.ม. 

3,000,000 174,800 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังลงผิว
จราจรหินคลุก ขนาดกวา้งเฉลี่ย5.00 ม. 
ยาว265.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรลุกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า205.00ลบ.ม. 

100 5.83 

 
               
              3.6.20.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพานระบบไฟฟ้า  ประปา  อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะประโยชน์ในต าบลหนองแสง 
      

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สะพานระบบไฟฟ้า  ประปา  
อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เปน็
สาธารณะประโยชน์ในต าบล
หนองแสง       

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพานระบบ
ไฟฟ้า  ประปา  อาคารและ
สิ่งก่อสร้างที่เปน็สาธารณะประโยชน์ 

400,000 235,612 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพานระบบไฟฟ้า  
ประปา  อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็น
สาธารณะประโยชน ์

100 58.90 
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                                3.6.21โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเดิ่นค า หมู่ที่ 27 (ข้างบ้านนางคาน  เกตุดี) กว้าง 6.00 ม. ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม. 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านเดิน่ค า หมู่ที่ 27 (ข้างบ้าน
นางคาน  เกตุดี) กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม.     

ถนน คสล.กว้าง 6.00 ม. ยาว 
32.00 ม. หนา 0.15 ม. 

94,000 
อบต. 
หนองแสง 

93,000 ถนน คสล.กว้าง 6.00 ม. ยาว 32.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

100 98.94 

 

                                 
                                  3.6. 22 .โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26 (เส้นทางข้างบ้านนางทองจันทร์ ปะทันจะ)  กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 87.00 ม. หนา 0.15 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจอก
ขวางเหนือ หมู่ที่ 26 (เส้นทาง
ข้างบ้านนางทองจนัทร์ ปะทนัจะ)  
กว้าง 5.00 ม. ยาว 87.00 ม. 
หนา 0.15    

ถนน คสล. บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 
26 (เส้นทางขา้งบา้นนางทองจนัทร์ 
ปะทนัจะ)  กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
87.00 ม. หนา 0.15 

213,000 
อบต. 
หนองแสง 

206,000 ถนน คสล. บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26 
(เส้นทางข้างบ้านนางทองจนัทร ์ปะทนัจะ)  
กว้าง 5.00 ม. ยาว 87.00 ม. หนา 
0.15 

100 96.71 
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                                       3.6. 23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่21 (เส้นทางไปอ่างเก็บน้ าจอกขวาง) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 450.00 ม. หนา 
0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่
21 (เส้นทางไปอ่างเก็บน้ าจอก
ขวาง) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
450.00 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.    

ถนนคอนกรีต หมู่ที่21 (เส้นทางไป
อ่างเก็บน้ าจอกขวาง) ขนาดกวา้ง 
5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 
0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 ม.   

1,200,000 
อบต. 
หนองแสง 

211,500 ถนนคอนกรีต หมู่ที่21 (เส้นทางไปอ่าง
เก็บน้ าจอกขวาง) ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรัง
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม.   

100 17.63 

 

                                 3.6. 24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่15 (เส้นทางรอบหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   
 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่
15 (เส้นทางรอบหมู่บา้น) ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม.    

ถนนคอนกรีต หมู่ที่15 (เส้นทางรอบ
หมู่บ้าน) ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ยาว 
120.00 ม. หนา 0.15 ม.ลงลกูรัง
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม.   

600,000 
อบต. 
หนองแสง 

266,500 ถนนคอนกรีต หมู่ที่15 (เส้นทางรอบ
หมู่บ้าน) ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ยาว 
120.00 ม. หนา 0.15 ม.ลงลกูรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม.   

100 44.42 
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                                      3.6. 25.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (เส้นทางข้างวัด) หมู่ที่12 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(เส้นทางข้างวัด) หมู่ที่12 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 0.15 ม.  

ถนนคอนกรีต (เส้นทางข้างวัด) หมู่
ที่12 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว
165.00 ม. หนา 0.15 ม. 

480,000 
อบต. 
หนองแสง 

254,000 ถนนคอนกรีต (เส้นทางข้างวัด) หมู่ที่
12 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว
165.00 ม. หนา 0.15 ม. 

100 52.92 

 

                                  3.6. 26. .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (เส้นทางจากเข้าหมู่บ้านจากสี่แยกศูนย์การเรียนรู้เกษตร) หมู่ที่14 ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(เส้นทางจากเข้าหมู่บ้านจากสี่
แยกศูนย์การเรียนรู้เกษตร) หมู่
ที่14 ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 
ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม.    

ถนนคอนกรีต (เส้นทางจากเข้า
หมู่บ้านจากสี่แยกศูนย์การเรียนรู้
เกษตร) หมู่ที่14 ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 
0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม.   

600,000 
อบต. 
หนองแสง 

100,500 ถนนคอนกรีต (เส้นทางจากเข้าหมู่บ้าน
จากสี่แยกศูนย์การเรียนรู้เกษตร) หมู่ที่
14 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 
ม. หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.   

100 16.75 
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                                   3.6. 27.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 (เส้นทางไปบ้านหนองอีหมัน) กว้าง 6.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 
0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.   
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัว
งัว หมู่ที่ 7 (เส้นทางไปบ้าน
หนองอีหมัน) กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 
ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม.   

ถนน คสล. บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 
(เส้นทางไปบ้านหนองอีหมัน) 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 

294.000 
อบต. 
หนองแสง 

263,500 ถนน คสล. บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 
(เส้นทางไปบ้านหนองอีหมัน) กว้าง 
6.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 
ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 

100 89.63 

 

                                   3.6. 28  โครงการขยายเขตไฟฟ้าในต าบลหนองแสง 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
ต าบลหนองแสง 

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 5,000 
ม. จ านวน 100 ต้นในเขต 28 
หมู่บ้าน 

500,000 
อบต. 

หนองแสง 

650,000 
อบต. 

หนองแสง 

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 5,000 ม. 
จ านวน 100 ต้นในเขต 28 หมู่บ้าน 

100 130 
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4. สรุปผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล 

  4.1 เชิงปริมาณ ( Quantity)  
     
                               การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ         
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมาย 
ที่ประชาชนได้รับ 

1   การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 
 

778,050 9 9 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกร 

งานส่งเสริมการเกษตร 3 415,680 3 3 

3  การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา  และนันทนาการ 

การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17 11,015,704.08 17 17 

4 . การพัฒนาสังคม  
 

สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

8 1,856,585 8 8 

5 . การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

6 910,200 6 6 

6.  การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 28 6,138,312 28 28 

รวม 
 

21,114,531.08 71 71 
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     5.2 คุณภาพ (Quality)  
     
                        การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมาย 
ที่ประชาชนได้รับ 

1  การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 
 

778,050 9 9 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกร 

งานส่งเสริมการเกษตร 3 415,680 3 3 

3  การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา  และนันทนาการ 

การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17 11,015,704.08 17 17 

4  การพัฒนาสังคม  
 

สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

8 1,856,585 8 8 

5  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

6 910,200 6 6 

6  การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 28 6,138,312 28 28 

รวม 
 

21,114,531.08 71 71 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร         
                       1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
                    1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
         เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอด จนการเสริมสร้าง
จิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการท างาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการ
ท างานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือจะ
เข้าถึงปัญหาทีแ่ท้จริงและแก้ปัญหาของประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตให้เป็นแบบอินทรีย์   โดยให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท าเกษตรแบบอินทรีย์  สร้างเครือข่าย
ผู้บริโภค ขยายตลาดรองผลผลิต  ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวดีและเหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรให้เกษตรกรในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว โค กระบือ โดยการ ฉีด
วัคซีน ป้องกันรักษาโรค และบริการผสมเทียม แก่เกษตรกร 
  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
          สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ  เน้นให้เด็ก
ได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งในด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญา จัดตั้งโรงเรียน ที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้มาตรฐาน มีครูเพียงพอ ให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ์ควบคู่ไปกับสร้างให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   จัดให้มีศูนย์
ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีประจ าทุกหมู่บ้าน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
          เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้  รวมทั้ งได้รับ
การช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้มีศูนย์ดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและ
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บกพร่องทางการเรียนรู้ของต าบล  สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนการดึงพลังของเยาวชนให้เข้ามามีส่วนในการท ากิจกรรมการพัฒนาในชุมชน 
  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          เน้นการการป้องกันโรค ด้วยการ ส่งเสริมออกก าลังกาย สนับสนุนการท างานของอาสาสมัครสารณสุข ( อส
ม.) ออกบริการตรวจ รักษาสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ บริหารจัดการขยะในพ้ืนที่
อย่างยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ การน าขยะมาสร้างรายได้  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าสาธารณะเดิม ตลอดจนการ
ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          เร่งรัดและพัฒนา โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต าบลเพ่ือการพัฒนา คุณภาพชีวิตและความสะดวกใน
การสัญจรแก่ประชาชน โดยก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางในชุมชน และ
ระหว่างหมู่บ้านให้สะดวกในการสัญจรได้ตลอดทั้งปี  การก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึง
ระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ  ขยายเขตไฟฟ้าพ้ืนฐาน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 
 
                   1.2 ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
  1.2.1 การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
 - ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม โดยการปลูกผักปลอดสาร และจัดตลาดรองรับผลผลิต 
 - จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 - จัดอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนเยาวชนและกลุ่มสตรีในการจัดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 - จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 
 - จัดอบรม ศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ และความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร 
 - จัดให้มีศูนย์เรียนรู้การเกษตรประจ าต าบล 
 - จัดตั้งกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว 
 - จัดอบรมให้ความรู้ และแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการท าปุ๋ยและน้ าหมักอินทรีย์ 
1.2.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
 - จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน ฝึกอบรมให้ความรู้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เยาวชน 
 - ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและฝ่ายปกครอง 
 - ให้ความรู้ สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
 - ส่งเสริมให้เยาวชนออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา - จัดค่ายพัฒนาผู้น าเยาวชน 
 - รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและสิ่งให้โทษแก่เยาวชน 
 - จัดให้มีการส่งเสริมงานประชาคมต าบลเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
 - จัดอบรม อปพร. 
 - จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว 
 - จัดกิจกรรม ออมวันละบาท 
 - ส่งเสริมให้มีการกูย้ืมเงินเพ่ือการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
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 - ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สนใจ คนพิการ และผู้สูงอายุ 
 - ซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 - จัดเบี้ยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 
1.2.3 ผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 - ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้การได้ในสภาพที่ดีท าให้การได้ คมนาคมได้สะดวกสบาย ไม่ว่าจะ
เป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ภายในต าบลและระหว่างต าบล  
 - จัดติดตั้งไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนและส่งเสริมการติดตั้งไฟฟ้าและมีไฟกระพริบเตือนตามแยกต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน 
1.2.4 ผลการด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
 - ซ่อมแซม ขุดลอก ล าห้วยที่พัง ช ารุด ขาด และตื้นเขิน 
 - ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 
 - จัดให้มีระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน 
1.2.5 ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
 - ด าเนินงานด้านการการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
 - การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองแสง 
 - จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านและประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
 - ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ ถนน อย่างต่อเนื่อง 
 - สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายและจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน 
 - รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และมีการตั้งศูนย์อ านวยในการเดินทางช่วงเทศกาล 
 
1.2.6 ผลการด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
 - จัดให้มีเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลอย่างต่อเนื่อง 
 - จัดให้มี อบต.สัญจรนายกพบประชาชน  
 - จัดอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้รู้จัก แนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือจะท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 - จัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแก่ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้า
หน้าองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - บริการและอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีอากรทั้งในและนอกสถานที่ 
 
1.2.7 ผลการด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - จัดหาสื่ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 - ส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
 - จัดให้มีกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในต าบล เช่น งานวันเด็ก 
 - ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมรวมทั้งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดังเดิมให้คงอยู่ต่อไป 
 - จัดให้มีอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนทุกคน 
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 - จัดให้เด็กนักเรียนทุกคนมีอาหารเสริม (นม) ดื่มทุกวัน 
 - ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับจ านวนเด็กที่เพ่ิมขึ้น 
 - จัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับขององค์กรระดับภาคและเป็นที่เชื่อถือของ
ผู้ปกครอง 
1.2.8 ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ให้มีการปลูกต้นไม้ตามพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบล 
 - สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี 
 
  1.3 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสงประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
    

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนนิการจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 

2561 2561 2561 
 จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

25 3,106,000 9 778,050 25.05 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร 

18 2,470,000 3 415,680 16.83 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

36 21,862,300 17 11,015,704.08 50.39 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 15 3,070,000 8 1,856,585 60.48 
5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

17 2,944,500 6 910,200 30.59 

6 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 57 30,975,000 28 6,138,312 19.82 
รวม 168 64,427,800 71 21,114,531.08 32.74 
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สรุปรายงานผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานจาก
ประชาชน จากประชากรทั้งหมด 3,848  ครัวเรือน โดยสุ่มตัวอย่างจ านวน 2,000 คน โดยสรุปแยกตาม
แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
1. เพศ 

 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 880 44.0 
หญิง 1,120 66.0 
รวม 2,000 100.0 

 
2. อายุ 

 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต  ากว่า 18 ปี 122 6.1 
18 – 25 220 11.0 
26 – 40 594 29.7 
41 – 59 698 34.9 
60 ปีขึ้นไป 366 18.3 
รวม 2,000 100.0 

 
3. การศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด 
 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 875 43.75 
ม.ต้น 788 39.4 
ม.ปลาย/ปวช. 213 10.65 
อนุปริญญา/ปวส. 60 3.0 
ปริญญาตรีขึ้นไป 64 3.2 
รวม 2,000 100.0 
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4. อาชีพประจ า 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 82 4.1 
ลูกจ้าง/รับจ้าง 211 10.55 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 224 11.2 
นักเรียน/นักศึกษา 125 6.25 
เกษตรกร 1,202 60.2 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 132 6.6 
ว่างงาน 20 1.0 
อื นๆ 4 0.2 
รวม 2,000 100.0 
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 5. จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกเป็นรายหมู่บ้าน 
 

หมู่ที  จ านวน ร้อยละ 
1 30 1.5 
2 70 3.5 
3 50 2.5 
4 20 1.0 
5 100 5.0 
6 100 5.0 
7 60 3.0 
8 30 1.5 
9 50 2.5 

10 80 4.0 
11 50 2.7 
12 160 8.0 
13 50 2.5 
14 50 2.5 
15 90 4.5 
16 60 3.0 
17 110 5.5 
18 50 2.5 
19 70 3.5 
20 110 5.5 
21 60 3.0 
22 110 5.5 
23 60 3.0 
24 100 5.0 
25 60 3.0 
26 100 5.0 
27 50 2.5 
28 70 3.5 
รวม 2,000 100.0 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรม 
 
 1. ความถี่ในการเข้ามาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ความถี่ จ านวน ร้อยละ 
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง                       20 1.00 
เดือนละ  1  คร้ัง         255 12.75 
ปีละ 1 คร้ัง                                 872 43.60 
น้อยกว่า 1 คร้ังต่อปี   853 42.65 
รวม 2,000 100.0 

  
 
2. ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางองค์การบริหารส่วนต าบล (ตอบมากกว่า 1 ) 
 

ช่องทางรับข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
หนังสือพิมพ ์ - - 
วิทยุ - - 
ป้ายประชาสัมพนัธ์                               687 34.35 
แผ่นพับใบปลวิ   334 16.70 
ผู้น าชุมชน                                  1,422 76.10 
รถแห่ประชาสัมพนัธ ์ 447 22.35 
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ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 

n=2,000 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ต่อการท างานของ อบต. 

ความพึงพอใจ (%) 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย 
ๆ 

(3) 

ไม่
ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1.  ความพอใจในขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

 
15.4 
 

 
44.7 

 
30.2 

 
8.0 

 
1.7 

2.  ความพอใจในความรวดเร็วในการให้บริการ 19.1 50.3 21.6 7.2 1.8 
3.  ความพอใจในความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน า
ขั้นตอนการบริการ 

18.4 51.7 22.9 6.1 0.7 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
1.   ความพอใจในความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที  

 
24.4 

 
57.1 

 
16.3 

 
1.9 

 
0.3 

2.  ความพอใจในความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก  
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที  

17.2 60.9 15.8 5.1 1.0 

3.  ความพอใจในความเอาใจใส่  กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที    

15.7 58.2 20.9 4.6 0.6 

4. ความพอใจในผลการด าเนินการของเจ้าหน้าที ในเรื องที รับ
บริการ 

30.6 48.8 18.5 1.8 0.2 

5. ความพอใจในระยะเวลาด าเนินการ 27.2 50.7 16.5 5.1 0.5 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่ 
1.  ความพอใจในสถานที ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

 
52.3 

 
34.5 

 
12.2 

 
0.9 

 
0.1 

2. ความพอใจใน ความสะอาดของสถานที ให้บริการโดยรวม 51.2 29.9 15.3 3.4 0.2 
3.  “ความพร้อม” ของอุปกรณ์ / เครื องมือในการให้บริการ 45.1 30.4 23.3 2.2 - 
4. การจัดสถานที และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการ
ติดต่อใช้บริการ    

60.4 33.2 5.4 1.0 - 

5. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

56.7 25.2 16.2 1.8 0.1 

 
 



119 
 

 
 

n=2,000  

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ต่อการท างานของ อบต. 

ความพึงพอใจ 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย 
ๆ 

(3) 

ไม่
ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

ด้านการจัดสาธารณูปโภค 
1. ความสะดวกในการคมนาคม สัญจรในพื้นที หมู่บ้านของท่าน 

 
10.2 

 
50.2 

 
22.4 

 
13.0 

 
4.2 

2. ความสะดวกในการคมนาคม สัญจรระหว่างหมู่บ้านในต าบล 5.1 34.6 20.2 20.3 19.8 
3. ไฟส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน 4.2 20.5 30.3 37.2 7.8 
4. การจัดให้มีทางระบายน้ าที เหมาะกับพ้ืนที หมู่บ้านของท่าน 3.2 14.6 31.4 36.7 14.1 
ด้านการจัดการศึกษา 
1. การจัดรถรับ – ส่ง เด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก ฯ 

 
51.6 

 
42.4 

 
6.0 

 
- 

 
- 

2.  ความพอใจของสื ออุปกรณ์การเรียน การสอนของศูนย์เด็ก ฯ 43.7 46.7 5.8 3.8 - 
3. ความพอใจในความรู้ความสามารถของครูผู้สอน 45.5 42.4 2.1 - - 
4.  ความพอใจในอาคาร สถานที  และการจัดห้องเรียนของศูนย์
เด็ก ฯ 

50.7 39.1 8.6 1.6 - 

5.  ความพอใจในการส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
ทอดเทียน งานนมัสการกู่บ้านแดง  

37.5 40.9 16.6 3.6 1.4 

ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร 
 1. ความใส่ใจต่อปัญหาของประชาชนของผู้บริหาร 

 
9.6 

 
27.5 

 
42.3 

 
15.3 

 
5.3 

2. นโยบายของผู้บริหารสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที  3.2 30.2 38.5 24.1 4.0 
3. ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของพ้ืนที  4.9 19.6 45.6 24.8 5.1 
4. ความเป็นกันเองและเข้าถึงพ้ืนที ของผู้บริหาร 12.6 29.8 34.8 18.8 4.0 
ด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
1. ความพอใจในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ชรา พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
ในระยะเวลาที ก าหนด 

 
40.7 

 
33.9 

 
23.1 

 
2.9 

 
- 

2. ความพอใจในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ชรา พิการผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ป่วยเอดส์ ทั วถึง 

60.3 32.0 6.1 1.6 - 

3. ความพอใจในความสะดวกอย่างรวดเร็วการให้บริการในการ
ขึ้นทะเบียนผู้ชรา พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 

55.7 36.5 6.4 1.5 - 

4. ความพอใจในการให้การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน 42.8 40.3 14.7 2.1 0.1 
5. ความพอใจในการซ่อม สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 60.1 33.6 6.3 - - 
6.  ความพอใจในการเยี ยมเยียนและให้ค าแนะน าผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

48.9 43.5 7.6 - - 
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n=2,000 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ต่อการท างานของ อบต. 

ความพึงพอใจ 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย 
ๆ 

(3) 

ไม่
ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.การควบคุมโรค เช่นก าจัดลูกน้ ายุงลาย ไข้เลือดออก โรคฉี หนู 

 
20.4 

 
34.5 

 
38.3 

 
5.3 

 
1.8 

2. การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ อสม. 34.1 40.2 17.4 8.1 0.2 
3. การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 9.6 27.7 46.3 14.6 1.8 
ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
1. การจัดให้มีตลาดสีเขียว เพื อจ าหน่ายพืชผล เกษตรอินทรีย์ 

 
45.7 

 
33.5 

 
17.6 

 
3.2 

 
- 

2. การให้ค าแนะน า และการให้บริการสารเคมีในการก าจัด
ศัตรูพืช 

10.2 27.9 32.3 22.4 7.2 

3. การจัดอบรม ศึกษาดูงานด้านการเกษตร 20.7 34.6 31.4 11.3 2.0 
4.  การให้บริการ ฉีดวัคซีนและรักษาสัตว์เลี้ยง 65.3 27.2 7.2 0.2 0.1 

 
 
ตอนที่  3  ความพึงพอใจต่อผู้บริหาร 
 

n=2,000 

ความพึงพอใจต่อการท างานของ ผู้บริหาร อบต.  

ความพึงพอใจ 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย 
ๆ 

(3) 

ไม่
ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

1.ความพอใจในการมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานขององค์กร 15.4 46.8 25.1 8.2 4.4 
2. ความพอใจในความรู้ ความสามารถ และการตัดสินใจ 13.7 44.8 27.5 9.6 4.4 
3. ความพอใจในความรวดเร็วในการแก้ปัญหาในเรื องที เกิดขึ้น 9.6 38.1 31.3 16.4 4.6 
4. ความพอใจในความเป็นกันเองและเข้าถึงพ้ืนที ของผู้บริหาร 12.2 39.4 29.4 15.6 3.4 
5. ความพอใจในความสุจริต โปร่งใส่ ในการบริหารงาน 7.8 29.8 37.3 18.4 6.7 
6.ความพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการ
บริหาร 

6.5 25.9 36.2 23.4 7.0 

7. ความพอใจในการกระจายงบประมาณอย่างทั วถึงทุกพ้ืนที  11.1 34.3 40.3 12.3 2.0 
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n=2,000 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ต่อการท างานของ อบต. 

ความพึงพอใจ 
พอใจ 

 
(5) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(4) 

เฉย 
ๆ 

(3) 

ไม่
ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่ 
พอใจ 
(1) 

8. ความพอใจในความใส่ใจต่อปัญหาของประชาชนของผู้บริหาร 13.4 29.8 44.7 8.7 3.4 
9. ความพอใจในนโยบายของผู้บริหารสอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที  

12.2 32.3 42.6 11.2 1.7 

10. ความพอใจในความสามารถในการจัดหางบประมาณ
เพิ มเติมนอกเหนืองบประมาณของ อบต. 

22.5 49.8 24.2 2.1 2.4 

11. ความพอใจในความเสียสละและทุ่มเทในการท างาน 16.4 34.8 38.2 7.1 3.5 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




