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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 

******************************* 
                   
   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  58/5  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 )  พ.ศ.2552   ควำมว่ำ “ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี   
โดยให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย” นั้น  

                 บัดนี้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  ได้ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยตำมที่เคยแถลงต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ครบรอบระยะเวลำ 1 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   

    จึงขอประกำศรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม
ให้ทรำบโดยทั่วกัน   ซึ่งรำยละเอียดรำยงำนดังกล่ำวปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้ 
                      

                    ประกำศ ณ วันที่  28   ธันวำคม  พ.ศ. 2562 
 
 
                                             (ลงชื่อ)  
                                                         (นำยพนม   บุญชำญ ) 

       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหน่ึงปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายพนม   บุญชาญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เสนอตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

--------------------------------------------------- 
เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม และ 
     ท่านสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม ตลอดจนผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550  หมวด 14  มำตรำ  287 วรรค 3 บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อประชำชนในเรื่องกำรจัดท ำงบประมำณ กำรใช้
จ่ำย และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ   เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับกำร
บริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 )  พ.ศ.2552  มำตรำ  58/5 ได้ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำ
ทุกปี  เพ่ือปฏิบัติตำมมำตรำ 58/5  แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  กระผมนำยพนม  บุญชำญ  นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  ได้บริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  ตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำ  
เมื่อวันที่  10  กุมภำพันธ์  2554   
 

             ดังนั้นเพ่ือกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
2550  หมวด 14  มำตรำ  287 วรรค 3  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 )  พ.ศ.2552  มำตรำ  58/5  กระผมจึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำร
จัดท ำงบประมำณ กำรใช้จ่ำย และผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอันทรงเกียรติได้รับ
ทรำบ และเพ่ือประกำศให้ประชำชนทรำบเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับกำรบริหำร
จดักำรของกำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ต่อไป  

ท่านประธานสภาฯที่เคารพ 

  ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   ได้ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำม ให้กระผม นำยพนม  บุญชำญ   เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  และ
กระผมได้แถลงนโยบำยต่อสภำอันทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อวันที่  10  กุมภำพันธ์  2554  ไว้  7  ประกำร      
ประกอบกับกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำมได้ก ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำเพ่ือเป็นกรอบแนวทำงและ
ทิศทำงในกำรพัฒนำต ำบล คือ “สร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เข้มแข็ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”   ซึ่งวิสัยทัศน์  ดังกล่ำวกระผมได้ยึดถือเป็น
เป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนตลอดมำ 
 ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ปีที่ผ่ำนมำนี้ กระผมและคณะผู้บริหำรได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือให้พ่ีน้องประชำชน ได้รับประโยชน์และควำมพึง
พอใจสูงสุดตำมท่ีได้คำดหวังเอำไว้  แต่ทั้งนี้อยู่ภำยใต้ข้อจ ำกัดหลำยประกำร  ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำที่สะสมมำตั้งแต่
สมัยที่ผ่ำนมำ  งบประมำณที่ไม่เพียงพอ  ตลอดจนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นอุปสรรค  ซึ่งกระผมและคณะ
ได้เข้ำมำด ำเนินกำรจนประสบผลส ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในกำรแก้ไขปัญหำ กระผมจะมุ่งเน้นให้
คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มำกที่สุด  จึงใคร่ขอแถลงผลกำรด ำเนินงำน  ตำมนโยบำยที่ได้แถลงต่อสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  ดังนี้ 
 

ท่านประธานสภาฯที่เคารพ  นโยบายประการแรก คือ 



 

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จำกแนวคิดที่มุ่งมั่นที่จะยกระดับกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือให้ประชำชนมีกำรคมนำคม กำร

ขนส่งกำรเกษตรที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบไฟฟ้ำสำธำรณะทั่วถึง มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีน้ ำ
ส ำหรับอุปโภคและบริโภครวมทั้งใช้เพื่อกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 

แนวทางการพัฒนา 
-ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทำงคมนำคมให้ได้มำตรฐำน 
-ก่อสร้ำง จัดหำ และพัฒนำแหล่งน้ ำอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมและเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์ 
-ขยำยเขตไฟฟ้ำให้กับทุกครัวเรือน และขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำสำธำรณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนอย่ำง

เหมำะสม  
2.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม  และ  ชุมชน  เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี  

มีกำรพัฒนำด้ำนสังคมและชุมชน  พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ  ผู้ด้อยโอกำส  ผู้พิกำร  และผู้ติดเชื้อได้มีชีวิตที่ดี
ขึ้น  สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำชุมชน/หมู่บ้ำน  ต ำบลน่ำอยู่  สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี
เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันในหมู่บ้ำนให้เป็นชุมชน/หมู่บ้ำนที่แข็งแรงห่ำงไกลยำเสพติดและอบำยมุข 

แนวทางการพัฒนา 
-   ส่งเสริม  ป้องกัน  รักษำและฟ้ืนฟูสุขภำพ  ให้กำรสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ  ผู้ด้อยโอกำส  ผู้พิกำรและผู้

ติดเชื้อ 
-  ส่งเสริมอำชีพ  พัฒนำบุคลำกร  กลุ่มเยำวชน  กลุ่มพ่อบ้ำน  กลุ่มสตรี  และสำธำรณสุขมูลฐำน 
-  พัฒนำระดับชีวิตของประชำชนให้มีสุขภำพจิตที่เบิกบำน  สุขภำพร่ำงกำรที่แข็งแรง  และปลอดภัย

จำกโรค 
-  พัฒนำด้ำนสุขำภิบำลชุมชน  และดูแลรักษำควำมสะอำดของบ้ำนเมือง 
-  ส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชนให้สำมำรถพัฒนำชุมชนของตนเองได้โดยเน้นกระบวนกำรมี

ส่วนร่วม 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรออกก ำลังกำย  ลำนกีฬำ  สนำมกีฬำ  จัดกำรแข่งขันกีฬำเพ่ือสุขภำพ 
-  จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  โดยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน  ทั้งภำครัฐและเอกชน  

โดยพุทธศำสนำเป็นสื่อกลำงแบบบูรณำกำร 
-  ส่งเสริมสนับสนุน  ฝึกฝน  ให้เล่นดนตรีพื้นเมืองและสร้ำงจิตส ำนึกให้ยุวชน  เยำวชน  และประชำชน

ทั่วไปให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 
3.  นโยบายด้านจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  เพ่ือเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งควำมรักควำมสำมัคคีของสังคม  ชุมชน  และครอบครัว  ประชำชนได้รับควำมปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน  มีกำรป้องกัน  กำรช่วยเหลือ  และกำรบรรเทำสำธำรณภัยในด้ำนต่ำง  ๆ  ได้ทันท่วงที  รวมถึงกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนได้มีจิตสำธำรณะในกำรร่วมมือร่วมใจในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือชุมชน/หมู่บ้ำนและ
ต ำบลของเรำทุกคน 

แนวทางพัฒนา 
-   เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
-  พัฒนำและสนับสนุนศำลหลักเมือง (ศำลปู่ตำ)  ให้เจริญหูเจริญตำ  เป็นที่เชิดหน้ำชูตำมอีกทำงหนึ่ง

เพ่ือเป็นสถำนที่เคำรพบูชำของประชำชน 
-  จัดระบบกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
-  สร้ำงจิตส ำนึก  ให้ควำมรู้ประชำชน  ในกำรป้องกันภัยด้ำนต่ำง  ๆ  อย่ำงต่อเนื่อง 
-  ท ำนุบ ำรุง  ดูแล  สืบสำนตำมรอยพระพุทธศำสนำและประเพณีอันดีงำม 
-  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมองค์กรภำคประชำชน 
 



 

4.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี  มีกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ป่ำไม้  ป่ำชุมชน  ต้นน้ ำ  ล ำธำร  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  โดยกำรมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจำกกลุ่มและองค์กำรภำคประชำชนทุกภำคส่วน 

แนวทางพัฒนา 
-   ส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกป่ำ  ตำมที่สำธำรณะประโยชน์และศำลปู่ตำ  ด้วยไม้เศรษฐกิจ  หรือไม้ยืน

ต้น  หรือไม้อ่ืน  เพื่อรักษำระบบนิเวศน์คืนให้กับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
-  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเฝ้ำระวัง  กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 
-  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
5.  นโยบายด้านอาชีพ/เศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว  เพ่ือเสริมสร้ำงเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่นส่งเสริม

อำชีพ  เพ่ิมรำยได้และลดรำยจ่ำยให้แก่ประชำชน  มีกำรกระจำยรำยได้  สร้ำงงำนในพ้ืนที่สร้ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว  พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้ดีขึ้น  ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางพัฒนา 
-   สนับสนุนส่งเสริมอำชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน  (สินค้ำโอท๊อป)  ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
-  สนับสนุนส่งเสริมให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจ  คือ  รูปแบบ  เป็นถนนคนเดินมีสินค้ำมำกมำยหลำกหลำย

จำกชุมชนมำจ ำหน่ำย  เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน 
-  พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  ตลอดจนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และกำรท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศำสตร์วัฒนธรรมของชำวต ำบลโพนงำม 
-  กำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแบบองค์รวม 
6.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำให้แก่เด็กเยำวชน  ได้มีควำมรู้และได้พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ  ส่งเสริมศำสนกิจและ
หลักธรรมค ำสอนของทุกศำสนำ  ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น  และ
ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น  รวมทั้งอนุรักษ์และรักษำโบรำณวัตถุและโบรำณสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ 

แนวทางพัฒนา 
-   ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
-  พัฒนำองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
-  เสริมสร้ำงคุณธรรม/จริยธรรมให้แก่เยำวชนและประชำชน 
-  พัฒนำและอนุรักษ์โบรำณวัตถุ  และสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ 
-  ส่งเสริมสนุบสนุนกำรศึกษำ  และพัฒนำกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล  และส่งเสริมศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กให้พัฒนำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนพัฒนำกำรเด็ก 
7.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี   เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ในกำรบริกำรและรับใช้ประชำชนได้อยู่ดีมีสุข  โดยยึดหลัก
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม  มีระบบ
สำรสนเทศในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงประชำชนและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  และมีประชำคมหมู่บ้ำนที่เข้มแข็ง 

แนวทางพัฒนา 
-  ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ในสิทธิเสรีภำพหน้ำที่  ตำมรัฐธรรมนูญ  และกำรเมืองกำร

ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
-  ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำมและตรวจสอบ

กำรท ำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
 
 



 

 
-  ส่งเสริมให้มีกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบลอย่ำงต่อเนื่อง  สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
-  เน้นกำรท ำงำนเชิงรุก  ตำมโครงกำร  อบต.พบประชำชน  พร้อมแบบส ำรวจอย่ำงต่อเนื่อง 
-  มีกำรท ำงำนที่ประสำนงำนกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร  รำชกำรท้องถิ่น  และองค์กรเอกชน  

วัด  ประชำชนในเขตพ้ืนที่แบบบูรณำกำร 
-  จัดให้มีกำรอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ให้แก่ผู้บริหำร/สมำชิกสภำ/พนักงำน

ส่วนต ำบล/พนักงำนจ้ำง 
-  ปรับปรุงประสิทธิภำพบริกำรประชำชน  กำรพัฒนำรำยได้  กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลโพนงำม 
-  ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนที่ เข้ำรับบริกำรและเพ่ือ

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
-  จัดหำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง  ๆ  ที่ทันสมัยส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรแก่ประชำชน 
-  พัฒนำระบบสำรสนเทศ  กำรประชำสัมพันธ์  และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 
ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 )  

พ.ศ.2552   พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ต่ำงๆ เพ่ิมมำกขึ้น ทั้งในด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ด้ำน
กำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม และด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น แม้ว่ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ ำนำจหน้ำที่เพ่ิมมำกขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยำกร
จ ำกัด ทั้งทรัพยำกรบุคคล งบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมีควำมโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  จึงจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดแผนพัฒนำที่
สำมำรถตอบสนองต่อกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นและสำมำรถบ่งชี้ควำมส ำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีกำร
วำงแผนมีควำมส ำคัญ ๕ ประกำรคือ  

๑)  เป็นกำรลดควำมไม่แน่นอนและปัญหำควำมยุ่งยำกซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  
๒)  ท ำให้เกิดกำรยอมรับแนวควำมคิดใหม่ๆ เข้ำมำในองค์กร  
๓)  ท ำให้กำรด ำเนินกำรขององค์กรบรรลุเป้ำหมำยที่ปรำรถนำ  
๔)  เป็นกำรลดควำมสูญเปล่ำของหน่วยงำนที่ซ้ ำซ้อน และ  
๕)  ท ำให้เกิดควำมแจ่มชัดในกำรด ำเนินงำน  
 

ดังนั้น  กำรวำงแผนคือ  ควำมพยำยำมที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส ำหรับอนำคต  เพ่ือให้องค์กำรบรรลุผลที่ปรำรถนำ จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น แม้ว่ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ดีเท่ำไรก็ตำม แต่หำกไม่สำมำรถบ่งชี้ถึงผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สำมำรถที่จะบ่งบอกควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ช่วยในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่ำ ผลจำกกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหรือบรรลุตำมเป้ำหมำยหรือไม่อย่ำงไร เพ่ือน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข 
ขยำยขอบเขต หรือแม้แต่ยุติกำรด ำเนินงำน   

กำรติดตำมและกำรประเมินผลถือได้ว่ำเป็นเครื่องมือที่จ ำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโครงกำร
ที่ด ำเนินกำรอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมำยถึง กิจกรรมภำยในโครงกำรซึ่งถูกออกแบบมำ เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปัญหำที่ก ำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภำพของ
วิธีกำรด ำเนินงำน หำกไม่มีระบบติดตำมของโครงกำรแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนให้ลุล่วง 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสูงเกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ กลุ่มเป้ำหมำยหลักของโครงกำรไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ำที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหำในกำรควบคุมคุณภำพของกำรด ำเนินงำนเสียเวลำในกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งในกำร
ปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำนกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร   ในทำง
ตรงกันข้ำมหำกโครงกำรมีระบบติดตำมที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้ต้นทุน (cost-effective) 
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ  เป็นกำรให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรต่ำงๆ  กำรระบุปัญหำ
ที่เกิดขึ้นในโครงกำรและกำรเสนอทำงแก้ปัญหำ  กำรติดตำมดูควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงโครงกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย  กำรติดตำมดูประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของส่วนต่ำงๆ ในโครงกำร และกำรเสนอวิธีกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหำรโครงกำรมักจะไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบติดตำม 
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โครงกำร เนื่องจำกว่ำเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชำกำรค่อนข้ำงสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนระดับสูง
กว่ำเป็นผู้ด ำเนินกำร นอกจำกนี้ยังเสียค่ำใช้จ่ำยสูง และก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกซับซ้อนในทำงปฏิบัติ อย่ำงไรก็
ตำมในควำมเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็นและทรัพยำกรที่มีอยู่ในแต่ละโครงกำร  เพรำะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ำ
กำรวำงระบบติดตำมไม่จ ำเป็นที่จะต้องแบกรับภำระต้นทุนที่สูงหรือมีควำมซับซ้อนแต่อย่ำงใด  บำงโครงกำรมี
ระบบติดตำมที่อำศัยพนักงำน ชั่วครำว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประจ ำ
ไตรมำส หรือในบำงโครงกำรอำศัยพนักงำนเต็มเวลำ (full-time)  เพียงจ ำนวนหนึ่งที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำร
ท ำกำรศึกษำติดตำมเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตำมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การ
ประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรติดตำม เพรำะผลที่ได้จำกกำร
ประเมินจะใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข กำรขยำยขอบเขต หรือกำรยุติกำรด ำเนินกำรซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
กำรประเมิน กำรประเมินผลแผนงำนจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้ได้มีกำรปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร อัน
เป็นตัวชี้วัดว่ำแผนหรือโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่ำงไร น ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมแผนงำนที่
ก ำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งกำรติดตำมและประเมินผลยังเป็นกำรตรวจสอบดูว่ำมีควำมสอดคล้องกับกำรใช้
ทรัพยำกร (งบประมำณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
ที่สำมำรถน ำไปในกำรปรับปรุงและกำรตัดสินใจต่อไป นอกจำกนี้กำรประเมินผลยังถือเป็นกระบวนกำรตัดสิน
คุณค่ำและกำรตัดสินใจอย่ำงมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วกำรติดตำมและประเมินผลจึงเป็นกลไกในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่ำกำรพัฒนำท้องถิ่นจะไปในทิศทำงใด  จะด ำเนินกำรต่อ
หรือยุติโครงกำรต่ำงๆ  เป็นกลไกของกำรขับเคลื่อนเสริมสร้ำงระบอบประชำธิปไตยในท้องถิ่น  เพรำะว่ำกำร
ด ำเนินกำรใดๆ  ของหน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีกำรประเมินผลในสิ่งที่วำงแผนไว้แล้วและที่
ได้จัดท ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำยได้รับกำรตรวจติดตำมโดยคณะกรรมกำรที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตำมหรือจำกกำร
ติดตำมกำรประเมินผลโดยหน่วยงำนภำครัฐ  ภำคเอกชน  ภำคประชำสังคม  สมำชิกสภำท้องถิ่น  ประชำชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส  เป็นกระบวนกำรที่บอกถึ งกำรบรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอำจจะเป็นผลผลิต  กำรบริกำรหรือควำมพึงพอใจซึ่งเกิดจำกกระบวนกำร
วำงแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  

จำกเหตุผลดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  จึงต้องกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ 
๒๙ (๑)  ก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   (๒)  ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ  (๓) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบ
วันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒  และคณะกรรมกำร
จะต้องก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. ๒๕๖2    

ดังนั้น  เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  เป็นไปด้วย
ควำมถูกต้องตำมระเบียบดังกล่ำว  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำม   จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
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1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
กำรติดตำม และ กำรประเมิน เป็นกระบวนกำรที่แตกต่ำงกันมีจุดหมำยไม่เหมือนกัน แต่

กระบวนกำรทั้งสองมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน ำแนวคิดและหลักกำรติดตำมและประเมินผล มำ
ประสำนใช้ด้วยกันอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง สมำซิกสภำ
ท้องถิ่น สำมำรถก ำกับดูแล ทบทวน และพัฒนำงำน พัฒนำท้องถิ่นตำมแผนงำนโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม จึงเป็นกำร
ติดตำมผลที่ให้ควำมส ำคัญ ดังนี้ 
                 1. ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรหรือไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ได้ก ำหนดไว้ 
หรือไม่ รวมทั้งงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

2. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ตรวจสอบ 
ดูว่ำแผนงำน โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำได้รับปัจจัยหรือทรัพยำกรทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้หรือไม่อย่ำงไร 

3. ผลกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบดูว่ำได้ผลตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหำ  
อุปสรรคอะไรบ้ำง ทั้งในด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรเพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่น และข้ันตอนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 

4. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบผลกำร 
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำมว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ท ำ
ให้ทรำบและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนที่จะท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกำส ปัญหำหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนำท้องถิ่น โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจเกิดจำกผู้บริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น   ปลัด ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำร กอง บุคลำกรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโพนงำม  สภำพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิด
ควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนต ำบลโพน
งำม 

5.  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในกำรไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องมีควำมสุขุม
รอบคอบในกำรด ำเนินกำรขยำยโครงกำร งำนต่ำง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหำและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกำสที่จะด ำเนินกำรและตั้งมั่นอย่ำงสุขุม
รอบคอบพยำยำมลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหำและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหำลงให้
ด ำเนินกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด ำเนินกำรขยำยแผน โครงกำร งำนต่ำง ๆ พร้อมกำร
ปรับปรุงและเร่งรีบด ำเนินกำร สิ่งเหล่ำนี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำร
ติดตำมและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ประสงค์ท่ีตั้งไวได้อย่ำงดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 

ว่ำสิ่งใดควรด ำเนินกำรต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงด ำเนินกำรตำมโครงกำร
เพ่ือกำรพัฒนำท้องนั้นว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและประเมินผลแผนงำน
โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้ก ำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ  
และประสิทธิผล 
 2.เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ สภำพผล
กำรด ำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจที่ได้ก ำหนดไว้ 
 3.เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินงำน โครงกำร  
กำรยกเลิกโครงกำรที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็นขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
 4.เพ่ือทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพน
งำม 
 5.เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบชองผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/ กองทุกระดับขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม ที่จะต้องผลักดันให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชำซนในต ำบลโพนงำม หรือสังคม
ส่วนรวมมำกท่ีสุด 

1. เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรของส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ (1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
(2) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
 1.การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีจ ำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
1) สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 3 คน 
2) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นท่ีประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 2 คน 
4) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่น

คัดเลือก จ ำนวน 2 คน 
 
 



 

-5- 
 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
ต้องด ำเนินกำรให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ดังนี้ 

1.ประชุมเพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
โดยกำรก ำหนดกรอบ แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำให้เหมำะสมกับองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

2.ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินพัฒนำท้องถิ่นลี่ปีตำมกรอบแนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำที่
ก ำหนด โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำ 

3.รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

 

2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

ได้ก ำหนดกำรแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นกำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ดังนี้ 

2.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล กำรติดตำมยุทธศำสตร์
และโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น จะเริ่มด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของโครงกำรที่จะติดตำมว่ำมี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีกำรก ำหนดกำรติดตำมและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซ่ึงดูได้จำกกำรก ำหนดตัวชี้วัด : kpi)
ถ้ำก ำหนดไว้แล้วมีควำมชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลกำรติดตำม เป็นด้น จำกนั้นศึกษำว่ำ
ผู้ใช้ผลกำรน ำผลไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องกำรคืออะไร ต้องกำรให้รำยงำนผลอย่ำงไรมี
ข้อเสนอแนะในกำรติดตำมผลอย่ำงไร ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวอำจใช้วิธีสัมภำษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน ำผลที่ได้มำ
ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำม 

2.2 วำงแผนติดตำมและประเมินผล จะน ำวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำมงำนจำก 
ข้อ 2.1 มำวิเครำะห์ แล้วเขียนรำยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์กำรติดตำม 
แหล่งข้อมูล เวลำที่เก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม ก ำหนดกำรทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

2.3 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และ 
ขั้นตอนที่ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งสิ่งส ำคัญที่ต้องกำรในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ดังนั้น แม้จะวำงแผนพัฒนำ  
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภำพเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำในเชิงปริมำณได้น้อยก็ต้องติดตำมเพ่ิมจนกว่ำจะได้ครบ
ขั้นต ำ่ตำมท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมที่ก ำหนดไว้ แต่  
ละโครงกำรตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้โดยอำจใช้วิธีกำรทำงสถิติพ้ืนฐำน เช่น กำรแจงนับ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำ  
เบี่ยงเบนมำตรฐำน จ ำนวน เป็นด้น หรืออำจใช้กำรวิเครำะห์แบบ Matrix กำรพรรณนำเปรียบเทียบ กำรเขียน 
Flow Chart กำรแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออำจใช้หลำย ๆ วิธีประกอบกันตำมควำมเหมำะสม
ของพ้ืนที่ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

2.5 รำยงำนตำมแบบแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยรำยงำนตำม
แบบที่ก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ทั้งนี้ กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนงำน โครงกำรหนึ่ง ๆ อำจมีหลำย
ลักษณะก็ได้ตำมควำมเหมำะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ในกำรรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำร
อำจเขียนเป็นรำยงำนเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ควำมเป็นมำของโครงกำรที่จะติดตำมโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม 
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2.6 รำยงำนผล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกำศผลกำรติดตำมแประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบ
ห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบ
วันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

2.7  กำรวินิจฉัยสั่งกำร กำรน ำเสนอเพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจำก 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ ำนำจในส ำนัก กอง ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้รับรำยงำนสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งกำร เพ่ือแก้ไขปัญหำที่ได้จำกรำยงำนสรุป
ซึ่งอำจกระท ำโดยตรงหรือเสนอรำยงำนตำมสำยบังคับบัญชำก็ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

3. การรายงานผล 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพน
งำม โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล

โพนงำม 
 

คณะกรรมกำร
พัฒนำของ 

อบต.โพนงำม 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล 

นำยกองคก์ำร
บริหำรส่วน

ต ำบลโพนงำม 

สภำองคก์ำร
บริหำรส่วน

ต ำบลโพนงำม 
รำยงำนผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทรำบ/เสนอควำมเห็น 

นำยกองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลโพนงำม 

ป ร ะ ก ำ ศ ผ ล ก ำ ร ติ ด ต ำ ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชน
ในต ำบลท่ำก้อนทรำบในที่เปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันรำยงำนผล
และเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้อง
ปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อย 
 
 
 
 
 
 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทรำบ/เสนอ
ควำมเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 

for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ใช้ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำมผลรวมทั้งโดยกำร 
พิจำรณำเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้คิด 
สร้ำงไว้เพ่ือใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถำมวัดทัศนคติ มำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิธีกำร 
เป็น ต้น และหรือโดยกำรสร้ำงเครื่องกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถำม 
(Questionnaires)  แบบสัมภำษณ์  (Interview) และแบบสังเกตกำรณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอำศัย
สภำพพ้ืนที่ทั่วไป อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม รวมถึงผู้มีส่วนได้เลียในท้องถิ่น 
รวมทั้งเกณฑ์มำตรฐำน แบบต่ำงๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้นหรือกำรน ำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน ำ 
เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงหรือภำคสนำม ด ำเนินกำร  
ส ำรวจและเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 (1)  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 

 1.1 ก ำหนดกรอบเวลำ (Time & Time Frame) โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำ ดังนี้ ประชุม 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลท่ำก้อนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1) สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลทุกครั้ง และสรุปภำพรวมของกำรประชุมที่ผ่ำนมำ
ทุกครั้ง 

2) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ 
ผู้บริหำรท้องถิ่นภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี และเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอสภำท้องถิ่นภำยใน  
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

1.2 ควำมสอดคล้อง (Relevance)  เป็นควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก ำหนดขึ้นมิควำมสอดคล้องและน ำไปก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ อบต.โพนงำม 

1.3 ควำมเพียงพอ  (Adequacy) ก ำหนดทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพโดยน ำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม มำปฏิบัติงำน 

1.4 ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ จะวัดจำก
รำยกำรที่เป็นโครงกำรในรอบ 4 ปี วัดได้จำกช่องปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำ โครงกำรที่ต่อเนื่องจำก 
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

1.5 ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสัมพันธ์กันระหว่ำง 
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยำกรที่ถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
ซึ่งสำมำรถวัดไดใ้นเชิงปริมำณ ขนำด ควำมจุ พ้ืนที่ จ ำนวน ระยะเวลำ เป็นด้น 

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จำกประสิทธิภำพท ำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสำมำรถวัดไดในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณภำพ ซึ่งวัด
เป็นควำมพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชำชนชื่นชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น 

ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ทั้งในระดับหมู่บ้ำนและระดับต ำบล และอำจ 
รวมถึงอ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนครด้วย เพรำะว่ำมีควำมสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
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2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

ก ำหนดระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
           2.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและ 

ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส ำคัญ 3 ประกำร คือ 
 1.ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล 
 2.เครื่องมือ 
 3.กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำง ๆ 

2.2  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพ่ือกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพ่ือมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือ
ควบคุมควำมผันแปรของโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได ้

2) กำรส ำรวจ (survey) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำรจัดท ำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement)  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำรในพ้ืนที่จำกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรชององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ 
พฤติกรรม ควำมต้องกำร ซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและสำมำรถวัดได้ 

(2) ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
กำรประเมินผลจะด ำเนินกำร 3 วิธี คือ 
วิธีกำรที่ 1 จะใช้รูปแบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 

เพ่ือให้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนเป็นเช่นไร ควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้ำง ตำมข้อเสนอแนะซึ่งจะ 
ด ำเนินกำรกับทุกโครงกำร 

วิธีกำรที่ 2 คือกำรประเมินผลควำมพิงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโพนงำม ตำมแบบท่ีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

1) ประเมินควำมพิงพอใจในภำพรวม ตำมระดับควำมพึงพอใจมำก พอใจ และพอใจน้อย ตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

2) ประเมินควำมพิงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ โดยให้ 
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรในเขตพ้ืนที่ สรุปเป็นข้อมูลน ำเสนอผู้บริหำร เป็น
ข้อมูลตัดสินใจก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ นโยบำย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆ ต่อไป 

วิธีกำรที่ 3 จะเป็นกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและก ำหนดในเรื่องของกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ว่ำมีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณไปเท่ำไรในกำรประชุมทุกครั้ง 

(3) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน จะด ำเนินกำรประเมินผลแผนพัฒนำเมื่อสิ้นปีงบประมำณนั้นหรือตำมที่

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ก ำหนด หรือขณะ 
ด ำเนินกำรเพ่ือประเมินสถำนกำรณ์ ปัญหำ อุปสรรคต่ำง ๆ เพ่ือปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม  
ระยะเวลำก ำหนด บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ และติดตำมโครงกำรหลังแล้วเสร็จ เพ่ือสรุปผลส ำเร็จของโครงกำร  
ส่วนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนหลังสิ้นปีงบประมำณ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนตุลำคม เพ่ือสรุป  
น ำเสนอสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม และปิด 
ประกำศให้ประชำชนทรำบ เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรตรวจสอบให้เกิดควำมโปร่งใส ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดี 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชนที่ส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ระหว่ำงด ำเนิน

โครงกำร รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน 

2. ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ท ำให้สำมำรถแก่ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต 

3. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ  
งบประมำณ และทรัพยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

4. สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำ
ต่ำง ๆที่จะน ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เพื่อน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท ำให้
ได้รับควำมเชื่อถือและกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและรับผิดชอบ
โครงกำร มีควำมส ำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก่ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด
เนื้อหำ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. กำรวินิจฉัย สั่งกำร นำยก ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโพนงำม สำมำรถวินิจฉัย สั่งกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำ 
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอ ำนำจหน้ำที่ นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำร  ต่ำง 
ๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงแก่ไขและป้องกันควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้นได้ 

7. ท ำให้ภำรกิจต่ำงๆ ของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม แต่ละคน แต่ละส ำนัก/
กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรท ำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ท ำให้เป้ำหมำยของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม เกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

8. สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  
กิจกรรม งำนต่ำง ๆ และประซำซนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
โพนงำม 
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ส่วนที ่2 การตดิตามและประเมินผล 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
  1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม เป็นแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนด
ระยะเวลำ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพน
งำม ที่ก ำหนดยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสกลนคร อ ำเภออำกำศอ ำนวย  และแผนชุมชนต ำบลโพนงำม 
อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 

1.1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
“สร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง  
    โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ในอนำคต 5 ปี  มีจุดมุ่งหมำยมุ่งเน้นในกำรแก้ไข
ปัญหำ ควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของคนส่วนใหญ่ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และควำมอยู่ดีมีสุข กำร
สร้ำงค่ำนิยมให้ประชำชนได้ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นและปรับเปลี่ยนกระบวนกำรคิด ทัศนคติในกำรพัฒนำที่มีต่อ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ซึ่งต ำบลโพนงำมเองจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำน โดยยึดหลักกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี   เพ่ือมุ่งไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรให้บริกำรและแก้ไข
ปัญหำให้แก่ประชำชน เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและกำรสร้ำงอำกำศอ ำนวยให้เป็นเมืองน่ำอยู่ มีเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมด้วยประชำชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ มีจิตส ำนึกสำธำรณะ
พ่ึงตนเองได้ โดยยืนอยู่บนพ้ืนฐำนประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงำม มีควำมเอ้ืออำทร รักภูมิใจในท้อ งถิ่น มีระบบ
กำรเมืองกำรปกครองที่โปร่งใสตรวจสอบได้  จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
ไว้โดยมุ่งสู่ 
 1.1.2 พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงบก ทำงน้ ำ และไฟฟ้ำ 
2) ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต และพัฒนำกำรศึกษำของประชำชน  
3) ส่งเสริมและเสริมสร้ำงกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและควำมสงบเรียบร้อย  
4) ส่งเสริมและเสริมสร้ำงกำรค้ำ กำรลงทุน พำณิชยกรรมเกษตรกรรม  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยว ประเพณ ีศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
6) ส่งเสริมและเสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
7) พัฒนำท้องถิ่นร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำครัฐ เอกชน และหน่วยงำนอื่น  
๘) เสริมสร้ำงควำมรู้รักสำมัคคี และเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติ 

1.1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1) ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน อุปโภค และบริโภคอย่ำงทั่วถึง  
2) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  
3) ชุมชนและสังคมมีควำมสงบเรียบร้อย  
4) กำรค้ำ กำรลงทุน พำณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงเป็นระบบ  
5) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่ำงท่ัวถึง  
6) ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรอนุรักษ์และพ้ืนฟูอย่ำงยั่งยืนครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
7) ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณะที่ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง  
๘) ประชำชนรู้รักสำมัคคี ประเทศชำติมั่นคง  
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1.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
  1.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 

 กำรจัดกำรศึกษำและสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำ 
 กำรส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
 กำรสงเครำะห์ กำรส่งเสริมสวัสดิกำร และกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสตรี เด็ก คนชรำ 

คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส  ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ยำกจน 
 กำรส่งเสริมสุขภำพ และกำรป้องกันควบคุมโรค 
 กำรส่งเสริมและพัฒนำสถำบันครอบครัว 
 กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำศักยภำพของเด็ก  เยำวชน  ชุมชน  อำสำสมัครและ

องค์กรเอกชน 
 กำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำกำรประกอบอำชีพ 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 

 กำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูศิลปะ  ศำสนำ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ 
 จัดให้มี  และกำรบ ำรุงรักษำสถำนที่ท่องเที่ยว สถำนที่ พักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสำธำรณะ 
  3.  ยุทธศาสตร์การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรและปศุสัตว์ 
 กำรพัฒนำคุณภำพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง 
 กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
 กำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมกำรประกอบอำชีพ 
 กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค่ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 

 ก่อสร้ำงปรับปรุง บ ำรุงรักษำเส้นทำงคมนำคม  แหล่งน้ ำ  ระบบสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร 

 กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 กำรบริกำรประชำชน 
 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรทุจริต  คอรัปชั่น 
 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ ำบัดทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 
 กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกระบวนกำรประชำสังคม 
 กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร 
 สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

จังหวัด

สกลนคร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาการ

เกษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตรตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐก ิจ

พอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒ นากา รค้า 

การลงทุ นแ ละ

การท่องเท่ียว  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศกัยภาพ
ในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การพัฒ นา

ทรัพยา กรธร รม 

ชา ติและ

สิ่งแว ดล้ อม

อย ่างสมดุ ล

ย ั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ี

 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิฯ 

ฉบับที ่12 

 

( 1 ) 

ย ุทธศ าส ต ร์ด ้าน

ความม่ัน คง 

( 2)  ย ุทธศ าส ต ร์ด ้าน

การส ร้าง

ความส ามา รถใน กา ร

แขง่ขัน 

 

(๖) 

ย ุทธศ าส ต ร์ด ้าน

การป รับส มด ุล

แล ะพัฒน าระบบ

การบ ริหา รจัด กา ร

ภาครัฐ 

 

(๓)  

ย ุทธศ าส ต ร์การ

พัฒน าแล ะ

เส ริมส ร้าง

ศ ักย ภาพคน 

(๔) 

ย ุทธศ า ส ต ร์ด ้าน การ

ส ร้างโอกาส ควา ม

เส มอภาค แล ะเทา่

เทยี มกัน ท างส ังคม 

 

5) ย ุทธศ าส ต ร์

การ เส ริมส ร้าง

ความม่ัน คง

แห่งชาต ิเพื่อ การ

พัฒน าประ เทศส ู่

ความม่ัน คั่งแล ะ

ย ั่งย ืน  

 

3) ยุทธ ศ าสตร ์

การ สร ้างความ

เข้มแข ็งทาง

เศร ษฐกจิและ

แข ่งข ันได้อย่าง

ยั่งยนื   

 

1)

ยุทธศาสตร์ 

ก า ร

เสริมสร้าง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย ์

 

2) 

ยุทธศาสตร์

การสร้าง

ความเป็น

ธรรมและลด

ความเหลื่อม

ล ้าในสังคม 

 

4) ยุทธ ศ าสตร ์

การ เติบโตที่เป็น

มติร กับ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อ

การ พัฒนาท่ี

ยั่งยนื 

 

๖)  ย ุทธศาส ตร์

ดา้นการเ พิ่ม

ประสิ ทธิภาพ

แ ละ 

ธรรมาภิ บาล 

 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดสนุก  

1. เพิ่มพูลคา่

ผ ลผลิตการเกษตร

และกา รพัฒนา

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

2. การพัฒนา

และเชื่อมโ ยง

แหลง่

ท่องเท่ียว 

 

3. การพัฒนาการคา้

ความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพื่อนบ้านและ

จีนใต ้

 

4. การพัฒนาสังคม

ใ ห้เข้มแข็งและ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม ชา

ติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การบริหา ร

กิจการบา้ นเ มอืง

ท่ีดีตา มหลัก 

ธรรมาภิ บาล 
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ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของ 

อปท.ในเขต

จังหวดั

สกลนคร 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลโพนงาม  

1 . ก ำ ร ไ ด้ รั บ
บ ริ ก ำ ร ด้ ำ น
โ ค ร ง ส ร้ ำ ง
พื้ น ฐ ำ น ใ ห้ มี
ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก
และรวดเร็ว 

 

 

 

3. ประชำชนมี
ศักยภำพมี
รำยได้เพียงพอ
สำมำรถ
พึ่งตนเองได ้

4. มลภำวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็น
พิษท ำให้ชุมชน/
หมู่บ้ำนน่ำอยู่อย่ำง
สงบสุข 

5.กำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐที่
ดีและมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาการ

เกษตรและ

อุตสาหกรรม

เก ษตรตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐก ิจ

พอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒ นากา รค้า 

การลงทุ นแ ละ

การท่องเท่ียว  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศกัยภาพ
ในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การพัฒ นา

ทรัพยา กรธร รม 

ชา ติและ

สิ่งแว ดล้ อม

อย ่างสมดุ ล

ย ั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การบริหา ร

กิจการบา้ นเ มอืง

ท่ีดีตา มหลัก 

ธรรมาภิ บาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำกำร
เกษตรและ
อุตสำหกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

 

2.ประชำชนมี
ควำมรู้และ
บ ำรุงรักษำ
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงำม 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
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ผลผลิต / โครงการ โครงการ 
 

แผนงาน 

พัฒนำขุ ดลอก   คู
คลองและจัดสร้ ำง
แหล่งน้ ำ  สงวนและ
เ ก็ บ กั ก น้ ำ เ พื่ อ
กำรเกษตร  เพื่อกำร
อุปโภคและบริโภค  
รวมทั้งวำงโครงกำร
เพื่อแก้ไขปัญหำน้ ำ
ท่วมและน้ ำแล้ง 
 

 

 

ส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบกำรศกึษำ ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรศกึษำ 
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนกำร
วำงระบบกำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ ำ งพื้น ฐำนใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว ำ ม
จ ำ เ ป็ น แ ล ะ ค ว ำ ม
ต้องกำรของประชำชน 
 

 

พัฒนำฟื้นฟแูละ
ส่งเสริมกิจกรรมด้ำน
ศำสนำ  
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณขีองชมุชน
ท้องถิ่น  โดยกำร
อนรุักษ์สืบสำนต่อ
และเชือ่มโยงสู่
กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว 
 

 

ส่งเสริม  พัฒนำบทบำท
และคุณภำพชวีิตของเดก็  
เยำวชน  สตรี  ผู้สูงอำยุ  
ผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำส  
ประชำชน และคุม้ครอง
สิทธิเสรีภำพของประชำชน 
 

 

พั ฒ น ำ ฟื้ น ฟู แ ล ะ
อนุรัก ษ์ธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
น้ ำ ลุ่มน้ ำล ำคลอง
และป่ำไม้ให้มีควำม
อุดมสมบูรณ์ 
 

 

จัดท ำระบบก ำจัดขยะ
รวม และจัดกำรขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 

 

ส่ ง เ ส ริ ม และพัฒนำ
บทบำทของผู้น ำชุมชน  
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ส่งเสริมควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

 

กลยุทธ์ 

แนวทาง 
การ

พัฒนา 

1.กำรจัดกำรศึกษำและสนับสนุนส่งเสริม
กำรศึกษำ 
2.กำรส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
3.กำรสงเครำะห์ กำรส่งเสริมสวัสดิกำร และ
กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสตรี เด็ก คนชรำ คน
พิกำร ผู้ด้อยโอกำส  ผู้ติ ดเช้ือเอดส์และผู้
ยำกจน 
4.กำรส่งเสริมสุขภำพ และกำรป้องกันควบคุม
โรค 
5.กำรส่งเสริมและพัฒนำสถำบันครอบครัว 
6.กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำศักยภำพของเด็ก  
เยำวชน  ชุมชน  อำสำสมัครและองค์กรเอกชน 
7.กำรส่ ง เสริ มสนับสนุนและพัฒนำกำร
ประกอบอำชีพ 
 

1.กำรอนุรักษ์  ฟื้นฟูศิลปะ  ศำสนำ 
วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิ
ปัญญำ 
2.จัดให้มี และกำรบ ำรุงรักษำสถำนที่
ท่องเที่ยว สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
และสวนสำธำรณะ 
 
 

1.กำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบกำร
ผลิตทำงกำรเกษตรและปศุสัตว์ 
2 . ก ำ ร พัฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พแ ล ะ รู ป แ บ บ
ผลิตภัณฑ์ 
3 .ก ำรพัฒนำตำมแนวพระ รำชด ำ ริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
5.กำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมกำรประกอบ
อำชีพ 
6.กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค่ำหนึ่งต ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 

1.ก่อสร้ำงปรับปรุง บ ำรุงรักษำเสน้ทำง
คมนำคม  แหล่งน้ ำ  ระบบสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร 
2.กำรรักษำควำมปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.กำรบริกำรประชำชน 
4.กำรแกไ้ขปัญหำยำเสพติด กำรทุจริต  
คอรัปช่ัน 
5.กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
6.กำรอนรุักษ์ฟ้ืนฟูและบ ำบดั
ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดลอ้ม 
7.กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและ
กระบวนกำรประชำสังคม 
8.กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร 
9.สนับสนุน ส่งเสรมิ และคุม้ครองผู้บริโภค 
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การใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 
  ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ  เมื่อวันที่  21  กันยำยน  
2560  โดยมีโครงกำรที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณ  จ ำนวน  51  โครงกำร  งบประมำณ  14,758,200  
บำท  สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศำตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 16 680,000 

 
ยุทธศำตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 3 420,000 

 
ยุทธศำตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 8 612,000 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 24 13,046,200 

 

รวม 
51 14,758,200 

 
 
 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
โดยได้มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมสัญญำ รวม   25  โครงกำร   จ ำนวนเงิน   4,120,696   บำท  สำมำรถจ ำแนก
ตำมยุทธศำสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศำตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 7 314,700 7 440,000 
ยุทธศำตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 0 0 0 0 
ยุทธศำตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรกรรม
และอุตสำหกรรม 

5 488,550 5 552,000 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

13 3,317,446 13 3,457,000 

รวม 25 4,120,696 25 4,449,000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-16- 
 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรตำมเงินเหลือจ่ำยโดยได้มี
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมสัญญำ รวม   13  โครงกำร   จ ำนวนเงิน   4,206,000   บำท  สำมำรถจ ำแนกตำม
ยุทธศำสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศำตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 0 0 0 0 
ยุทธศำตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 0 0 0 0 
ยุทธศำตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรกรรม
และอุตสำหกรรม 

0 0 0 0 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

13 0 13 0 

รวม 13 4,206,000 13 4,206,000 
 
 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 โดยได้มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมสัญญำ รวม   3  โครงกำร   จ ำนวนเงิน   1,016,000   บำท  
สำมำรถจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศำตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 0 0 0 0 
ยุทธศำตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 0 0 0 0 
ยุทธศำตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรกรรม
และอุตสำหกรรม 

0 0 0 0 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

3 1,016,000 3 1,016,000 

รวม 3 1,016,000 3 1,016,000 
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  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ 
โดยได้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในหมวดค่ำครุภัณฑ์จ่ำยจำกเงินรำยได้ จ ำนวน  16 รำยกำร   จ ำนวนเงิน   353,162.58  
บำท  สำมำรถจ ำแนก ได้ดังนี้ 
  

รำยกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณ 
1. ตู้เก็บเอกสำร iso 4 ชั้น จัดเก็บแฟ้ม (จ ำนวน 2 ตู้) 8,600 11,800 
2. พัดลมปรับระดับ ยี่ห้อ  hatari  ขนำด 18 นิ้ว 2,580 3,000 
3. เก้ำอ้ี  sbl รุ่น 009 (สีด ำ) 2,800 3,000 
4. ชุดโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ีผู้บริหำร 20,000 22,000 
5. โต๊ะหมู่บชูำ หมู่ 9 17,000 17,000 
6. พัดลมตั้งพ้ืน 12,500 15,000 
7. โน๊ตบุ๊ค  ยี่ห้อ Acer 19,845 21,000 
8. คอมพิวเตอร์ 29,075 30,000 
9. โน๊ตบุ๊ค  ยี่ห้อ Acer 39,690 42,000 
10. คอมพิวเตอร์  ยี่ห้อ Acer 41,140 44,000 
11. เครื่องพิมพ์ Laser HP Pro M12A 12,560 13,200 
12. เครื่องบันทึกเสียง 3,500 3,500 
13. ถังออกซิเจน  ขนำด 6 ลิตร หรือ 0.5 คิวขึ้นไป 8,400 8,600 
14. เครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง (จ ำนวน 2 เครื่อง) 19,000 22,000 
15. เครื่องดนตรี 19,700 20,000 
16. หม้อแปลงไฟฟ้ำ (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)**** 96,772.58 96,772.58 
 
ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
            จำกกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ทั้ง 4 ด้ำน และแผนงำน ทั้งหมด 13 แผนงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโพนงำม ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  เกิดผลกระทบและควำมเข้มแข็งต่อกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่
ต ำบลโพนงำม ดังนี้ 
  (๑) ด้านสังคม  
 ต ำบลโพนงำม มีควำมเป็นอยู่แบบกึ่งชุมชนเมืองกึ่งชนบท โดยส่วนใหญ่ประชำชนมีกำรมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนจะแสดงออกทำงกำรเข้ำประชุมประชำคมและกำรเลือกตั้ง ในพ้ืนที่ต ำบลโพนงำมมีปัญหำกำรพิพำท
ในเรื่องต่ำงๆ  โดยเกิดปัญหำในชุมชนมำกที่สุด คือ ปัญหำทะเลำะวิวำทของวัยรุ่น ซึ่งผู้น ำก็ได้มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยของหมู่บ้ำน ร่วมกับผู้น ำท้องที่ท้องถิ่นเพ่ือจัดกำรกับปัญหำภำยในพ้ืนที่ อีกทั้งมีกำรจัดตั้ง
สภำเด็กและเยำวชนท ำให้ได้รีบควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนเยำวชนมีกิจกรรมร่วมกันท ำให้ขจัดปัญหำนี้ได้อย่ำง
ชัดเจน  พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่รำบมีเขตติดต่อกับจังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกำฬ  โดยประชำกรทั้งหมดใน
เขตต ำบลโพนงำม นับถือศำสนำพุทธ  มีวัดซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีต ำบลโพนงำม จ ำนวน 8 แห่ง  ส ำนักสงฆ์ จ ำนวน ๔ 
แห่ง  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ  และงำนประเพณีที่ส ำคัญของพ้ืนที่  ปัจจุบัน
เห็นได้ชัดเจนว่ำประชำกรต ำบลโพนงำม จ ำนวน 2,550 ครัวเรือน มีปัญหำกำรทะเลำะวิวำท หรือข้อพิพำทกัน
น้อยมำก เนื่องจำก ผู้น ำสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน เกิดกำรเกื้อกูลกัน ทั้ง
สภำเด็กและเยำวชนมีกิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีกัน  
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  (๒) ด้านเศรษฐกิจ  
 ประชำกรส่วนใหญ่ของต ำบลโพนงำมประกอบอำช ีพ เกษตรกรรมอำช ีพหล ัก ค ือทำนำข้ำวท ำสวนยำงพำรำ 
และกำรประมงขนำดเล็ก เลี้ยงสัตว ์และมีบำงส่วนประกอบอำช ีพเสร ิม เช ่นรับจ ้ำง ค้ำขำยและอ ื่นๆทั้งนี้ช ุมชนในต ำบล
โพนงำม มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือให้บริกำรด้ำนเงินทุนแก่คนในชุมชน เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้ำน กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อกำรผลิต เพื่อช่วยเหลือสมำชิกในกำรกู้ยืมน ำไปประกอบอำชีพ นอกจำกนี้พ้ืนที่ต ำบลโพนงำมมีกำรส่งเสริม
อำชีพเสริมที่สร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือน เช่น กลุ่มวิสำหกิจทอผ้ำย้อมครำม กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเย็บมุ้ง-สำนเปล กลุ่ม
สำนตะกร้ำพลำสติก กลุ่มทอเสื่อกกและผือ กลุ่มทอผ้ำพ้ืนเมือง กลุ่มเลี้ยงไก่ด ำภูพำน กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นต้น ใน
ด้ำนของพ้ืนที่ต ำบลโพนงำมมีพ ื้นที่อยู่ใกล้แหล ่งน้ ำคือแม่น้ ำสงครำม ซึ่งเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมำะส ำหรับท ำ
กำรเกษตรและมีสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ จึงสำมำรถท ำกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี สำมำรถท ำกำรเกษตรกรรมผสมผสำน
ตำมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเกิดกลุ่มเศรษฐกิจด้ำนกำรเกษตรที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน เช่น กลุ่มผู้ปลูก
ยำงพำรำ กลุ่มบริหำรจัดกำรตลำดยำงพำรำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนทำยำทเกษตรรุ่นใหม่ กลุ่มผู้ปลูกแตงโม ฯลฯ และยัง
มีหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 4 บ้ำนท่ำแร่ ซึ่งเป็นต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจชุมชน ด้ำน
กำรเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริ ลดรำยจ่ำยเพ่ิมรำยได้ให้ชุมชนอ่ืนได้เรียนรู้ ปัจจุบัน กลุ่มวัยท ำ งำน กลุ่มผู้สูงอำยุ
สร้ำงอำชีพเสริมอยู่บ้ำนดูแลบุตรหลำน ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น  สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ของ ครัวเรือน ลดกำรเป็น
หนี้นอกระบบ อีกทั้งยังมีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตที่ช่วยลดรำยจ่ำยในครัวเรือน  สำเหตุภำระหนี้สิน ที่เป็นอันดับ
หนึ่ง คือ มำจำกกำรท ำกำรเกษตร  จ ำนวน ๖๘๒  ครัวเรือน คิดเป็นร้อย๔๒.๙๕   รองลงมำคือ กำรศึกษำบุตร 
จ ำนวน ๒๒๗ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙   ซื้อยำนพำหนะ  จ ำนวน ๑๖๐ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๘  
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร จ ำนวน ๑๕๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๒ แหล่งกำรออมเงินของต ำบลโพนงำม ๕ อันดับ
แรก ได้แก่ ธนำคำร ธกส.  จ ำนวน ๓๗๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ รองลงมำคือ กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์  จ ำนวน ๑๗๕ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๑  กองทุนเงินล้ำน จ ำนวน ๑๖๐ ครัวเรือน  คิดเป็น 
๑๘.๓๙ ธนำคำรออมสิน จ ำนวน ๕๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๔และ ธนำคำรพำณิชย์  จ ำนวน ๓๓ ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๙   
 (๓) ด้านสุขภาพ   
 ต ำบลโพนงำมมีแม่น้ ำสงครำมเป็นแนวแบ่งเขตติดต่อ กำรด ำรงชีวิตของประชำชนส่วนใหญ่กินอำหำรดิบ 
และในต ำบลโพนงำม  ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนมำกกว่ำกำรดูแลสุขภำพของตนเอง จึงท ำให้เกิดปัญหำ
ด้ำนสุขภำพด้วยโรคเรื้อรังตำมมำ ซึ่งส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกกำรบริโภคอำหำร และขำดกำรออกกำลังกำย อีกทั้ง
พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของคนในชุมชน จะซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกำรประกอบอำหำรมำจำกตลำด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก 
เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่ผักที่ขำยในท้องตลำดอำจจะมีสำรพิษปนเปื้อน เป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้เกิดสำรพิษตกค้ำงใน
ร่ำงกำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำมในฐำนะศูนย์จัดกำรเครือข่ำยจึงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรบริโภค
อำหำรของประชำชน ได้จัดท ำโครงกำรต่ำงๆเช่น ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ปลูกผักปลอดสำรพิษ 
สวนผสมผสำนซึ่งใช้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในต ำบลโพนงำม อีกทั้งส่งเสริม
นวัตกรรมกำรดูแลสุขภำพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นเบำหวำนควำมดัน ใช้แก้วกรวดในกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูควำมตึงเครียด 
และส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยโดยกำรจัดตั้งชมรมแอโรบิคสำกลในต ำบลอีกทั้งยังมีกองทุนหลักประกันสุขภำพ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ที่หนุนเสริมกำรท ำงำนด้ำนสุขภำพของหน่วยงำน และสนับสนุนกำรสร้ำงสุขภำพ
ของชุมชน โดยมุ่งเน้นกำรมีสุขภำพที่ดีของคนในชุมชน ปัจจุบัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม เกิดวัดส่งเสริม
สุขภำพเพ่ิมขึ้นและประชำกรส่วนส่วนใหญ่มีกำรจัดตั้งกลุ่มเต้นแอโรบิคเพ่ิมกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยโดยบูรณำกำร
ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพนงำมและยังมี นวัตกรรมเข้ำมำหนุนเสริมสุขภำพของผู้สูงอำยุ ส่งผลให้
ผู้สูงอำยุ จ ำนวน ๗๓๒ คนในต ำบลโพนงำม เรียนรู้วิธีกำรดูแลสุขภำพตนเองเกี่ยวกับโรคเรื้อรังได้เป็นอย่ำงดี  และ 
ต ำบลโพนงำม เป็นชุมชนที่มีปัญหำโรค 
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เรื้อรังในพ้ืนที่ โดยจ ำแนกปัญหำโรคเรื้อรังในพ้ืนที่ต ำบลโพนงำม โดยมีปัญหำโรคเรื้อรังที่มำกที่สุดคือ โรคควำมดัน
โลหิตสูงจ ำนวน ๒๐๘ คน  เบำหวำนจ ำนวน ๑๔๒ คน ปวดข้อหรือข้อเสื่อม จ ำนวน  ๑๓๙  คน ซึ่งบ่งชี้ถึงกำรที่คนใน
ชุมชนมีกำรบริโภคไม่ถูกสุขลักษณะและกำรออกก ำลังกำยไม่สม่ ำเสมอย่อมส่งผลต่อโรคดังกล่ำว 

 

 (๔) ด้านการจัดการสภาวะแวดล้อม   
 ทิศเหนือและทิศตะวันออก  เป็นที่รำบลุ่มมีลักษณะเป็นป่ำทุ่งป่ำทำมในฤดูน้ ำหลำก  มีแม่น้ ำสงครำมเป็น
สันแบ่งเขตติดต่อกับจังหวัดบึงกำฬและจังหวัดนครพนม  เป็นแหล่งน้ ำอนุบำลสัตว์น้ ำ  เช่น  เต่ำ  ปลำขนำดใหญ่อำทิ 
ปลำชะโด  ปลำค้ำว  และอีกมำกมำย  มีระบบนิเวศน์ที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์  บริเวณบ้ำนดงเสียว หมู่ที่ 3 , 13  บ้ำนดง
สำร  หมู่ที่ 5  และบ้ำนท่ำแร่  หมู่ที่ 4  ทิศตะวันตกและทิศใต ้เป็นที่รำบลุ่มสำมำรถท ำกำรเกษตรได้ทั้งปี พ้ืนที่ต ำบล
โพนงำมทั้งหมด 81 ตำรำงกิโลเมตร ชำวบ้ำนอำศัยป่ำ และแม่น้ ำในกำรด ำรงชีพ  กำรด ำเนินงำนของชุมชนมุ่งเน้น
กำรท ำงำนควำมร่วมมือกับกับหน่วยงำนวิชำกำร และหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกระบวนกำร
เพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียวในต ำบล  
  (๕) ด้านการเมืองการปกครอง   
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำมบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล สร้ำงควำมโปร่งใสกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยของผู้บริหำรองค์กร ในด้ำนกำรบริหำรงำนรำชกำรโดยกำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชน และเครือข่ำยองค์กร
ชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนท้องถิ่น ในรูปคณะกรรมกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น และเวทีกำรประชุมต่ำงๆ เปิดโอกำสให้มีกำรเสนอแนะ ร่วมแสดงควำม
คิดเห็น และมีส่วนในกำรร่วมพัฒนำชุมชน เช่น มีกำรประชุมร่วมผู้บริหำร สภำท้องถิ่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ ำน หน่วยงำน
ภำครัฐในพื้นที่ สิ้นเดือน เพ่ือรับฟังปัญหำ และติดตำมกำรพัฒนำในท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง และปัญหำได้ถูกน ำไปแก้ไข
ตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชน   ปัจจุบันด้ำนกำรเมืองกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม มีระบบ
ควำมสัมพันธ์แบบเครือญำติ  เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมทุกกระบวนงำน มีผู้แทนจำกชำวบ้ำนเข้ำร่วมในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น อีกท้ัง เปิดช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรรับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์  มีกำรร่วมมือกันทั้ง ๔ 
องค์กรหลัก สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมีกิจกรรมเข้ำมำหนุนเสริมในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

 

 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นกำรประเมินโดยวิเครำะห์ถึง
โอกำส และภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัด อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนๆ ของท้องถิ่น 
รวมทั้งกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นกำร
ประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นกำรตอบค ำถำมว่ำ  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถำนภำพกำรพัฒนำอยู่
จุดไหน” ส ำหรับใช้เป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกำรด ำเนินงำนในอนำคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT 
analysis กำรพิจำรณำถึงปัจจัยภำยใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภำยนอก 
ได้แก่ โอกำส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
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 แนวทำงกำรพฒันำ จุดแข็ง / โอกำส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้ำนเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   กำรเกษตรที่เป็นฐำนหลักท่ีสำมำรถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เปน็
แหล่งตลำดที่ส ำคัญ 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอำกำศรวมทั้งสภำวะแวดล้อมท่ีเหมำะแก่กำร
ท ำกำรเกษตร 

-   มีโครงสร้ำงกำรคมนำคมขนส่งสำมำรถ 
   ติดต่อไดต้ลอดพื้นที่ท้ังจังหวัด มีถนนสำยหลักตดัผ่ำน 
- มีควำมร่วมมือกันทุกฝ่ำยไมม่ีควำมขัดแย้งกันเองในชุมชน เป็นต้น 

- มีแหล่งผลติ มุ้ง เปล ผ้ำห่มเป็นต้นสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้คนใน
ชุมชน 

จุดอ่อน 
-  ขำดกำรจัดกำรด้ำน 
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ 
-  ขำดกำรรวมกลุ่มที่

เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็น
กลุ่มผูผ้ลติบำงกลุม่ 

-  ปัญหำหนีส้ินของ
เกษตรกร 
-  ไมม่ีแหล่งท่องเที่ยวใน

ต ำบล 
 โอกำส 

-  รัฐบำลให้ควำมส ำคัญในกำรกระจำยอ ำนำจ       
-  ภำวะวิกฤตด้ำนอำหำรโลกท ำให้รัฐบำลให้ควำมสนใจและสนับสนุน
ส่งเสริมกำรปลูกพืชที่เป็นอำหำรเพิ่มมำกขึ้น 
 

อุปสรรค 
- สภำวกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจในระดับประเทศ 
ภูมิภำคส่งผลต่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
- รำคำผลผลิตตกต่ ำ
ชำวบ้ำนยังต้องรับภำระ
หนี้สินต่อเนื่อง 

ด้ำนกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศำสนำเป็นศูนยร์วมจติใจ ประชำชนมีจิตใจโอบอ้อมอำรี เอื้อเฟอื
เผื่อแผ่  
-  มีสถำนศึกษำในระดับประถมศกึษำในต ำบลที่มีควำมพร้อมมี
ศักยภำพในกำรจดักำรศึกษำ 
-  มีวัดเป็นสถำนท่ีที่สำมำรถพัฒนำและเสรมิสร้ำงควำมพร้อมใหเ้ป็น
แหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปรำชญ์และภูมิปญัญำท้องถิ่นจ ำนวนมำกที่มีศักยภำพในกำร
พัฒนำ 

จุดอ่อน 
-  คนบำงกลุ่มขำด

จริยธรรม คณุธรรม 
ขำดระเบียบวินัย 

-  ค่ำนิยมยึดตดิกับวัตถุ
สิ่งของและบริโภค
ฟุ่มเฟือยแพร่กระจำย
เพิ่มมำกข้ึน 

 
 

 โอกำส 
-  พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติจะท ำให้ภำยในจังหวัดมีกำรจัดกำรศึกษำที่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นต่ำงๆ    ในเขตจังหวัด 
-  พ.ร.บ.กระจำยอ ำนำจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 

ให้ เทศบำล. มีอ ำนำจหนำ้ที่จัดกำรศึกษำ 
-  รัฐบำลสนับสนุนให้แตล่ะท้องถิ่นมีบทบำทในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

เผยแพร่ถ่ำยทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำกขึ้น 
-   ภำยในจังหวัดมีกำรศึกษำทุกระดับ 

อุปสรรค 
-  สื่อต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์ 

อินเตอร์เนต็ เข้ำมี
อิทธิพลต่อเด็กและ
เยำวชน ท ำให้กระแส
บริโภคนยิมและวัตถุ
นิยมรุนแรงมำกข้ึน 
ท ำลำยวิถีชีวิตดั้งเดมิ
ของประชำชน 
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แนวทำงกำรพัฒนำ จุดแข็ง / โอกำส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน จุดแข็ง 

-  มีโครงข่ำยกำรคมนำคมที่ สำมำรถติดต่อได้ตลอดทั้งท้องถิ่น อ ำเภอและ
จังหวัด 

 
 
 

จุดอ่อน 
-  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง

พื้นฐำนเป็นไปอย่ำงลำ่ช้ำ 
เพรำะมีงบประมำณจ ำกดั
ในกำรน ำไปพัฒนำ 

-  ขำดแคลนแหล่งน้ ำขนำด
ใหญ่ส ำหรับน ำไปผลิต
น้ ำประปำ 

-ไฟฟ้ำสู่พื้นที่กำรเกษตรยัง
ไม่เพียงพอ 

 
 โอกำส 

-  พ.ร.บ.กำรกระจำยอ ำนำจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท ำ
ให้ อบต. มีรำยได้เพิ่มขึ้นในกำรน ำไปพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรวมทั้งด้ำน
อื่น ๆ 

-  
 

อุปสรรค 
-  สภำพภูมิประเทศ ควำม
เปลี่ยนแปลงจำกสภำวะโลก
ร้อน กำรเกิดภัยธรรมชำติที่
รุนแรงมำกขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ท ำให้ถนนช ำรุดเสื่อมโทรม
เร็วกว่ำปกต ิ

ด้ำนสำธำรณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบล 1 แห่งในเขตพื้นท่ี และอำสำสมัคร

สำธำรณสุขท่ีมศีักยภำพสำมำรถให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขแก่ประชำชนได้
ดีในระดับหนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอำยุท่ีเอำใจใสใ่นกำรให้ควำมส ำคัญเรื่องสุขภำพผู้สูงอำยุ
ในต ำบลโพนงำม 

จุดอ่อน 
-  ประชำชนบำงกลุ่มไม่ใส่

ใจสุขภำพอนำมัยและ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 

 โอกำส 
-   ประชำชนสำมำรถเข้ำรับกำรรกัษำพยำบำลในโรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพ
ต ำบลได้ง่ำยเนื่องจำกเป็นพื้นที่ไมห่่ำงไกล 

อุปสรรค 
- ต ำบลโพนงำมยังไม่มี
รถพยำบำล ท ำให้กำรขนส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉินล่ำช้ำ และอยู่
ห่ำงไกลจำกโรพยำบำล  

ด้ำนพัฒนำกำรเมือง
และกำรบริหำร 

จุดแข็ง 
-  ประชำชนมีควำมตื่นตัวและมสีว่นร่วมในกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่น มีกำร

รวมกลุม่ในชุมชน 
-  ประชำชนมีควำมตื่นตัวทำงกำรเมือง 
-  มีกำรน ำเทคโนโลยสีมัยใหม่มำให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มภีำวะควำมเป็นผู้น ำ มีศักยภำพในกำร

บริหำรงำน 
-   ประชำชนมีควำมจริงจังในกำรท ำงำน  มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง 

จุดอ่อน 
-  ประชำชนยังขำดควำมรู้

กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับ
ประชำชน 
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แนวทำงกำรพัฒนำ จุดแข็ง / โอกำส จุดอ่อน/อุปสรรค 
 โอกำส 

-  รัฐบำลเน้นกำรให้สิทธิเสรภีำพแกป่ระชำชน ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกำสกำรมีส่วนรว่มของประชำชน 

  

ด้ำนพัฒนำสังคม จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมกำรหมู่บ้ำน กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้ำน/อป

พร.  
 โอกำส 
-  พ.ร.บ.กระจำยอ ำนำจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ ำนำจ

หน้ำท่ี อบต.. ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะทำงด้ำนสวสัดิกำรสังคมมำกข้ึน 
-   นโยบำยรัฐบำลในกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติดอย่ำงจรงิจัง ซึ่งถือ

เป็นวำระแห่งชำต ิ

จุดอ่อน 
-  ปัญหำควำมไม่ปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
-  ปัญหำกำรพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่ำงๆ ไม่

เข้มแข็ง 
-  กำรแพร่ระบำดของยำ
เสพติดในหมู่บ้ำน 

ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภำพแวดล้อมมสีภำพที่ดีพ้ืนท่ี 40% ของต ำบลโพนงำมเป็นป่ำไม้ ซึ่งมี

กำรอนุรักษ์บำงพื้นที่ ท ำให้สภำวะแวดล้อมน่ำอยู ่ 
-  
 โอกำส 
- รัฐบำลมีนโยบำยและใหค้วำมส ำคญักับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

รวมถึงกำรป้องกัน และแกไ้ขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 

จุดอ่อน 
-  ประชำชนขำดจิตส ำนึกใน

กำรรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

-  กำรใช้ทรัพยำกรไม่คุม้ค่ำ 
ฟุ่มเฟือย  
 
อุปสรรค 
- เกิดไฟป่ำเผำผลำญต้นไม้ 
ทุ่งนำ  ท ำให้ต้นไม้บำงส่วน
ไม่สำมำรถเติบโตได ้
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในเขต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม จำก
กำรได้ท ำประชำคม    หมู่บ้ำน  และใช้ข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน (จปฐ.)  และข้อมูลกำรจัดท ำแผน ชุมชนของ
ต ำบล  โพนงำม  สรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพน

งามขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๑.  ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑.๑  เส้นทำงกำรคมนำคมไม่สะดวก 

      ลักษณะของปัญหำ 
       - เนื่องจำกถนนภำยในหมู่บ้ำน 

ส่วนใหญ่เป็นถนน คสล.  ซึ่งไม่ได้มำตรฐำน เมื่อฝนตกจะ
ท ำให้น้ ำท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 
๑.๒  ปัญหำไฟฟ้ำสำธำรณะไม่เพียงพอ 

      ลักษณะของปัญหำ 
      - ไฟฟ้ำสำธำรณะในหมู่บ้ำนซึ่งไม่เพียงพอต่อ

ควำมต้องกำรของประชำชน อำจก่อให้เกิดอำชญำกรรม 
ควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของประชำชนได้ 
๑.๓ ปัญหำน้ ำส ำหรับกำรอุปโภคบริโภค 

      ลักษณะของปัญหำ 
       - ไม่มีน้ ำประปำใช้ทุกครัวเรือน ระบบประปำที่

มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ของรำษฎร        
     - ไม่มีภำชนะส ำหรับเก็บกักน้ ำเพื่อกำรบริโภค 
๑.๔  ขำดแคลนแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
      ลักษณะของปัญหำ 
      - ขำดแคลนแหล่งน้ ำขนำดใหญ่เพื่อใช้ส ำหรับ

กำรเกษตร 
 
 

 
 
 

-พื้นที่ทุกหมู่บ้ำนในเขต อบต. ยัง
ประสบปัญหำกำรคมนำคมไม่
สะดวก 
 
 
 
- พื้นที่ทุกหมู่บ้ำนในเขต 

อบต. 
 
 
 
-จ ำนวน 8 หมู่บ้ำน ต้องกำรขยำย
เขตประปำ 
 
 
 
 
 
 

- พื้นที่ทุกหมู่บ้ำนในเขต อบ
ต.. 

 

 
 
 
- อบต. จัดงบประมำณในกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนนในเขต
ต ำบลโพนงำม อย่ำงต่อเนื่องรวมทั้ ง
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต/ลูกรัง 
 
- อบต. ติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
- ขยำยเขตประปำ/ก่อสร้ำงประปำ
เพิ่มเติม 
- จัดหำภำชนะเก็บน้ ำ 
 
 
 
 
 
 

-อบต.จัดสรรงบประมำณให้กำรในกำรขุด
ลอก ห้วย ,หนอง ,คลอง ,บึ ง  ในพื้นที่
ก ำ ร เกษตร ,ขุ ด เ จำะบ่ อบำดำล เพื่ อ
ก ำ ร เ ก ษต ร , ก่ อ ส ร้ ำ ง ท่ อ ส่ ง น้ ำ เ พื่ อ
กำรเกษตร,คลองส่งน้ ำ,คลองระบำยน้ ำ  

2. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
    ลักษณะของปัญหำ 

- ขำดกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรท ำให้ไม่มีอ ำนำจ
ต่อรองทำงเศรษฐกิจหรือรับบริกำร 

- ประชำชนบำงส่วนว่ำงงำน และว่ำงงำนแฝง 
เนื่องจำกไม่มีกำรประกอบอำชีพเสริม 

-  ผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ 
-  กำรผูกขำดผลิตผลทำงกำรเกษตร 
- ขำดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำเพื่อกำรเกษตร 

 
 
 

-  ประชำกรวัยท ำงำนที่ไม่มีงำน
ท ำ และงำนท่ีท ำอยู่ไม่มั่นคง 

-  เยำวชนบำงส่วนท่ีจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับแล้วไมไ่ด้ศึกษำใน
ระดับทีสู่งขึ้นไป  

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้ำนท่ีต้องกำร
อำชีพเสริม 

 
 
 

- อบต..จัดฝึกอบรมอำชีพให้แก่รำษฎร 
- ส่ ง เสริ ม ให้ รำษฎรรวมกลุ่ ม ในกำร

ประกอบอำชีพ 
-  สนับสนุนงบประมำณและวิทยำกำร 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรประกอบ
อำชีพ 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงามขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๓.  ปัญหำด้ำนสังคม 
     ลักษณะของปัญหำ 

- ปัญหำยำเสพติดระบำดในกลุ่มเยำวชน และ
นักเรียน โดยเฉพำะ ยำบ้ำ ยำอี 

- ปัญหำกำรทะเลำะวิวำท ซึ่งเกิดจำกกำรดื่ม
สุรำและของมึนเมำ ท ำให้ขำดสติ คึกคะนอง 

- ปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กำรลักขโมย 

 
 

- ประชำชน เยำวชน 
และนักเรียนในเขต
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 

 
 

- นโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยให้อบต.ฯด ำเนินกำร
เชิงรุกร่วมกับผู้น ำท้องที่และต ำรวจ ในกำรป้อง
ปรำม แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้ำที่รักษำควำมสงบ
เรียบร้อยในเทศกำลต่ำงๆ 

- งบประมำณในกำรจัดซื้อเครื่องมือ 
เครื่องใช้ด้ำนกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยเพิ่มขึ้น 

๔.  ปัญหำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
     ลักษณะของปัญหำ 

-    งบประมำณมีไม่เพียงพอ 
-    ประชำชนขำดกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 

กำรปกครอง 
 
 
 
 

 
 

- ผู้บริหำร/สมำชิกสภำ
ฯ / พ นั ก ง ำ น แ ล ะ
พนักงำนจ้ำงของอบต. 

 

 
 

- จัดสรรงบประมำณในกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำ
รับกำรอบรมเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

- เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
บริหำรจัดกำร 

- กำรอบรมให้ควำมรู้ แก่ ประชำชนด้ ำน
กำรเมือง กำรปกครอง 

5. ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ลักษณะของปัญหำ 
-  สถำนที่ใช้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรไม่ทั่วถึง 

ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ทีอ่่ำนหนังสือพิมพ์
หมู่บ้ำน 

-  กระแสโลกำภิวัฒน์และกำรสื่อสำรไร้พรมแดน
น ำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ำมำมีอิทธิพลต่อสังคม
และครอบครัว ท ำให้ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขำดกำรให้ควำมรู้ทำงศำสนำและพัฒนำ
จริยธรรมแก่ประชำชน 

- กำรใช้ยำโดยไม่ปรึกษำแพทย์ 
- สำรเคมีตกค้ำงในร่ำงกำยเนื่องมำจำกกำรท ำ
กำรเกษตร 

 
 
 
- เด็กและเยำวชน 
- นั ก เ รี ย น ใ น

สถำนศึกษำ 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก 
- วั ย แ ร ง ง ำ น  เ ด็ ก 

เยำวชน ประชำชนใน
ต ำบล 

        

 
 
 
- อบต.ฯจัดสรรงบประมำณในกำรส่งเสริม ฟื้นฟู 

ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงำมของ
ท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมำณในกำรก่อสร้ำงแหล่งเรียนรู้
ประจ ำต ำบล/ห้องสมุดชุมชน/ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์
ประจ ำหมู่บ้ำน 

  - ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิกำรปฏิบัติงานของ อส
ม.ประจ ำหมู่บ้ำน 

6.ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะของปัญหำ 
-  ปัญหำปริมำณขยะในหมู่บ้ำน/ทำงสำธำรณะ 

เพิ่มขึ้นทุกป ี
-  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขำดกำรดูแล

บ ำรุงรักษำ 
-  ดินเสื่อมสภำพจำกกำรใช้สำรเคมี 
 

 
 
 
 

- ที่สำธำรณะ  
-  ห้วย หนอง ล ำคลอง  

 
 
- อบต.ฯจัดหำที่รองรับขยะ ท่ีอำจมีปริมำณเพิ่มมำก

ขึ้น 
- รณรงค์เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกกำรใช้วัสดุจำกธรรมชำติ

แทนขยะที่ย่อยสลำยยำก และเกดิมลพิษ 
- อบต .ฯจัดกิ จกรรมด้ ำนกำรอนุ รั กษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น กำรปลูกป่ำ กำรปลูก
หญ้ำแฝก กำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ กำรปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ เป็นต้น 
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 1.  ด้ำนกำยภำพหรือโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1 พัฒนำและปรับปรุงเส้นทำงคมนำคม ถนนสำยหลักและสำยรองให้ได้มำตรฐำน และ
ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ถนนสำยหลัก สำยรอง ตรอก และซอย  
 1.2 ก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ระบบระบำยน้ ำ ให้สำมำรถระบำยน้ ำได้อย่ำงรวดเร็ว 
รวมถึงกำรจัดวำงระบบป้องกันน้ ำท่วมในชุมชน 

1.3 ติดตั้งและขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะให้ทั่วถึง  
 1.4 ติดตั้งไฟสัญญำณจรำจรและสัญลักษณ์จรำจรในจุดที่ส ำคัญ  
 1.5 จัดวำงระบบผังเมือง เพื่อให้สำมำรถพัฒนำเมืองได้อย่ำงเป็นระบบ 

2. ด้ำนกำรศึกษำ 
 2.1 จัดกำรศึกษำในระบบให้มีประสิทธิภำพเพียงพอ ให้มีควำมหลำกหลำยและเหมำะสม
กับควำมต้องกำรในท้องถิ่นรวมถึงกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
 2.2 ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและนันทนำกำร  กิจกรรมเด็ก เยำวชน และประชำชน 

2.3 ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรม  
2.4 จัดให้มีงำน “ออกพรรษำแข่งเรือไหลเรือไฟ”  

 2.5 จัดให้มีสภำวัฒนธรรมอบต. 
 3. ด้ำนสำธำรณสุข 

3.1 กำรสร้ำงสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรเฝ้ำระวังปัญหำสุขภำพจิตในชุมชน กำรบริกำร 
ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนแก่ประชำชน  

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนบทบำทหน้ำที่ของกองทุนหลักประกันสุขภำพ ในกำรสร้ำงสุขภำพ       
ภำคประชำชน   

3.3 จัดให้มีระบบสุขำภิบำลในระดับครัวเรือนและให้มีกำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธีตั้งแต่ต้นทำง  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนบทบำทของอำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชนให้มำกขึ้น  

     4. ด้ำนคุณภำพชีวิต 
                    4.1 ส่งเสริมอำชีพ พัฒนำรำยได้ 
                    4.2 จัดสร้ำงสถำนสวนสำธำรณะ สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ และ สวนสุขภำพในชุมชน 
                    4.3 จัดตั้งเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังปัญหำ ปัญหำเด็กและเยำวชน ปัญหำครอบครัว ปัญหำ ทำง
วัฒนธรรม 
                    4.4 ส่งเสริมสนับสนุนบทบำทสตรี ชมรมผู้สูงอำยุ  ชมรมผู้พิกำร สภำเด็กและเยำวชน  
 5. ด้ำนเศรษฐกิจ  
                    5.1 จัดให้มีสถำนที่ในกำรประกอบอำชีพ กำรค้ำ กำรลงทุนของประชำชนมำก 
                    5.2 สนับสนุนให้ประชำชนได้รับควำมเป็นธรรม ในกำรซื้อขำยสินค้ำในรำคำท่ีถูก 
                    5.3 ก่อสร้ำงและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเศรษฐกิจ เช่น ตลำดนัด เป็นต้น 
                    5.4 สร้ำงแหล่งท่องเที่ยวส ำหรับประชำชนในท้องถิ่น เช่น กำรพัฒนำริมตลิ่งแม่น้ ำสงครำม ฝำย
น้ ำล้นในพื้นท่ี 
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    6. ด้ำนควำมปลอดภัย 

                    6.1 จัดให้มีศูนย์บริกำรและช่วยเหลือประชำชน และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน  ตลอดจนกำรให้กำรช่วยเหลือประชำชนในกรณีฉุกเฉิน 
                    6.2 สนับสนุนให้สมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) มีบทบำทในกำรช่วยเหลือ
กิจกรรมทำงสังคม 
                    6.3 กำรเฝ้ำระวังกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน 
 7. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 7.1 กำรรักษำควำมสะอำดบริเวณถนน ทำง ทำงเท้ำ ตรอก ซอย  
 7.2 วำงมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษ เหตุร ำคำญ 
 7.3 วำงมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำระบำยน้ ำ 
 7.4 พัฒนำและปรับปรุงกำรก ำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ          
 7.5 กำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสภำพแวดล้อมในชุมชน 

      8. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรและกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น 
8.1 จัดหำรำยได้ของ อบต.ให้มีเพ่ิมมำกข้ึน 
8.2 จัดวำงโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรให้เหมำะสมกับอ ำนำจหน้ำที่ 
8.3 พัฒนำและส่งเสริมให้บุคลำกรของ อบต.ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ  
8.4 จัดกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี 
8.5 จัดกำรพัฒนำและปรับปรุงอำคำร สถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอแก่กำรบริกำร 

ประชำชน 
8.6 ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรกำรเมือง ฝ่ำยบริหำร และสมำชิกสภำอบต.ได้รับกำรศึกษำอบรม 

 อย่ำงเหมำะสม 
8.7 ส่งเสริมให้ควำมรู้กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข  
8.8 วำงแผนร่วมกับองค์กรข้ำงเคียง เพื่อเสนอโครงกำรที่เกินศักยภำพต่อหน่วยเหนือขึ้นไป 
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   การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนงาม 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

1.ด้ำนควำมมั่นคง 1.กำรเสริมสร้ำงและ
พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ ทุ น
มนุษย ์

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
ค้ำ 

กำรลงทุนและกำร
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรค้ำ 

กำรลงทุนและกำร
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
เกษตรและอุตสำหกรรม 

กำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์

28 29 

2 . ด้ ำ น กำ ร ส ร้ ำ ง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

2.กำรสร้ำงควำมเป็น
ธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ในสังคม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
ค้ำ 

กำรลงทุนและกำร
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรค้ำ 

กำรลงทุนและกำร
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
ค้ำ 

กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
 

2. ยุทธศำสตรด์้ำนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว  

8 4 

3. 1.กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพ
ทุนมนุษย์ 

3 . ก ำ ร ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ
และแข่ ง ขั น ไ ด้ อ ย่ ำ ง
ยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย ์

เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำร
แข่งขัน 

 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำทรัพยำกร

มนุษย ์
เพื่อสร้ำงศักยภำพ

ในกำรแข่งขัน 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย ์

เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำร
แข่งขัน 

 

3.ยุทธศำสตรด์้ำนกำร
พัฒนำกำรเกษตรกรรม
และอุตสำหกรรม 

23 5 

4 . ด้ ำ น กำ ร ส ร้ ำ ง
โอกำสควำมเสมอ
ภำคและเท่ำเทียม
กันทำงสังคม 

4.กำรเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอยำ่งสมดลุ

ยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ

ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงสมดลุยั่งยืน 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอยำ่งสมดลุ

ยั่งยืน 
 

4.ยุทธศำสตรด์้ำนกำร
บริหำรจดักำรบำ้นเมือง
ที่ด ี

65 81 

     รวม 124 119 
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
     (บาท) 

โอนเพิ่, 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
     (บาท) 

งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) เงินเดือนนำยก/รองนำยก  514,080.00 0.00 0.00 0.00 512,210.00 1,870.00 
งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) เงินค่ำตอบแทนประจ ำ

ต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 
 42,120.00 0.00 0.00 0.00 41,973.00 147.00 

งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) เงินค่ำตอบแทนพิเศษ
นำยก/รองนำยก 

 42,120.00 0.00 0.00 0.00 41,973.00 147.00 

งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/
ที่ปรึกษำนำยก 

 86,400.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 0.00 

งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)   2,404,800.00 0.00 0.00 0.00 2,168,825.00 235,975.00 
                                                             รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520.00 0.00 0.00 0.00 2,851,381.00 238,139.00 

งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน  2,492,040.00 0.00 195,391.00 0.00 2,296,649.00 0.00 
งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำน  84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 
งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินประจ ำต ำแหน่ง  168,000.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00 
งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง  859,338.00 0.00 87,339.00 0.00 701,446.00 70,553.00 
งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน

จ้ำง 
 97,200.00 0.00 0.00 0.00 82,337.00 14,863.00 

                                                               รวมหมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 3,700,578.00 0.00 282,730.00 0.00 3,332,432.00 85,416.00 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิ

รำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 70,000.00 217,530.00 0.00 267,530.00 0.00 20,000.00 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำน
นอกเวลำรำชกำร 

 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบ้ำน  20,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 11,000.00 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำตอบแทน เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร  20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

                                                                         รวมหมวดค่าตอบแทน 120,000.00 217,530.00 0.00 267,530.00 9,000.00 61,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
    (บาท) 

โอนเพิ่ม
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
      (บาท) 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่ง
บริกำร 

462,000.00 0.00 0.00 6,300.00 419,220.76 36,479.24 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง
และพิธีกำร 

 60,000.00 0.00 0.00 0.00 5,413.00 54,587.00 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่น ๆ 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำนวันท้องถิ่นไทย 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่น ๆ 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปญัหำกำร
ทุจริต 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่น ๆ 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกตั้ง 

200,000.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 132,000.00 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่น ๆ 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนชุมชน 
แผนพัฒนำท้องถิ่นฯ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 3,100.00 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่น ๆ 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 36,469.00 63,531.00 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ไมเ่ข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่น ๆ 

-ค่ำพวงมำลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้
และพวงมำลำ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,200.00 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  100,000.00 20,000.00 95,650.00 0.00 14,800.00 9,550.00 
                                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 970,000.00 20,000.00 163,650.00 6,300.00 485,602.76 334,447.24 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำนักงำน  50,000.00 65,000.00 0.00 0.00 98,448.00 16,552.00 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  15,000.00 0.00 0.00 0.00 14,983.00 17.00 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  50,000.00 0.00 20,000.00 0.00 15,930.00 14,070.00 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  100,000.00 0.00 0.00 0.00 88,905.42 11,094.58 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวัสด ุ วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่  20,000.00 0.00 15,000.00 0.00 4,118.00 882.00 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำวสัด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

                                                                              รวมหมวดค่าวัสดุ 265,000.00 65,000.00 35,000.00 0.00 252,384.42 42,615.58 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำไฟฟ้ำ  260,000.00 0.00 0.00 0.00 156,706.19 103,293.81 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรโทรศัพท ์  50,000.00 0.00 0.00 0.00 28,471.63 21,528.37 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรไปรษณีย ์  7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 

                                                                  รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 317,000.00 0.00 0.00 0.00 185,177.82 131,822.18 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภณัฑ ์ ค่ำครุภณัฑส์ ำนักงำน -ค่ำจัดซื้อชุดรับแขก 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 
งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภณัฑ ์ ค่ำครุภณัฑส์ ำนักงำน -ค่ำจัดซื้อโตะ๊ท ำงำน

พร้อมเก้ำอี้ส ำหรับ
คณะผู้บริหำร 

66,000.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภณัฑ ์ ค่ำครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำน
ครัว 

-ค่ำจัดซื้อตู้เก็บของ 15,800.00 0.00 0.00 0.00 15,800.00 0.00 

งำนบริหำรทั่วไป ค่ำครุภณัฑ ์ ค่ำครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำน
ครัว 

-จัดซื้อผ้ำมำ่นพร้อม
ติดตั้ง 

0.00 95,650.00 0.00 0.00 95,650.00 0.00 

                                                                               รวมหมวดค่าครุภัณฑ ์ 99,800.00 95,650.00 0.00 0.00 177,450.00 18,000.00 
งำนบริหำรทัว่ไป รำยจ่ำยอื่น รำยจ่ำยอื่น ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
                                                                               รวมหมวดรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
งำนบริหำรทั่วไป เงินอุดหนุน เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร อุดหนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

                                                                               รวมหมวดเงินอุดหนุน 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 
                                                                               รวมงานบริหารทั่วไป 8,581,898.00 428,180.00 501,380.00 303,830.00 7,293,428.00 911,440.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
       (บาท) 

งำนบริหำรงำนคลัง เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน  1,774,020.00 0.00 40,000.00 0.00 330,060.00 1,403,960.00 
งำนบริหำรงำนคลัง เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเพิ่มต่ำง ๆของ

พนักงำน 
 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 

งำนบริหำรงำนคลัง เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินประจ ำต ำแหน่ง  42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 
งำนบริหำรงำนคลัง เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  260,820.00 0.00 0.00 0.00 240,524.00 20,296.00 
งำนบริหำรงำนคลัง เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเพิ่มต่ำงๆ ของ

พนักงำนจ้ำง 
 48,000.00 0.00 0.00 0.00 44,999.00 3,001.00 

                                                               รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,196,840.00 0.00 40,000.00 0.00 657,583.00 1,499,257.00 
งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิ

รำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. 

 50,000.00 40,000.00 0.00 70,000.00 0.00 20,000.00 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบ้ำน  42,000.00 0.00 0.00 0.00 35,200.00 6,800.00 
งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำตอบแทน เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ

บุตร 
 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

                                                               รวมหมวดค่าตอบแทน 117,000.00 40,000.00 0.00 70,000.00 35,200.00 51,800.00 
งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้ซึ่ง

บริกำร 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้
ซึ่งบริกำร 

720,000.00 0.00 0.00 500,000.00 109,610.30 110,389.70 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรฯ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 39,616.00 20,384.00 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

 30,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 28,500.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 810,000.00 0.00 0.00 500,000.00 150,726.30 159,273.70 
งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำนักงำน  50,000.00 0.00 0.00 0.00 40,659.00 9,341.00 
งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  30,000.00 0.00 0.00 0.00 22,510.00 7,490.00 

                                                               รวมหมวดค่าวัสดุ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 63,169.00 16,831.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย              โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
    (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
         (บาท) 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำร
ไปรษณีย ์

 30,000.00 0.00 0.00 0.00 2,242.00 27,758.00 

                                                               รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 30,000.00 0.00 0.00 0.00 2,242.00 27,758.00 
งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน -ค่ำจัดซื้อช้ันวำงเอกสำร 

(มอก.) 
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 

งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน -ค่ำจัดซื้อเหล็ก2บำน 
(มอก.) 

12,000.00 0.00 0.00 0.00 11,980.00 20.00 

                                                               รวมหมวดค่าครุภัณฑ ์ 24,000.00 0.00 0.00 0.00 11,980.00 12,020.00 
                                                               รวมงานบริหารงานคลัง 3,257,840.00 40,000.00 40,000.00 570,000.00 920,900.30 1,766,939.70 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน  168,360.00 0.00 0.00 0.00 163,560.00 4,800.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเพิ่มต่ำง ๆของ
พนักงำน 

 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง 

 401,328.00 0.00 0.00 0.00 397,200.00 4,128.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเพิ่มต่ำง ๆของ
พนักงำนจ้ำง 

 51,600.00 0.00 0.00 0.00 41,640.00 9,960.00 

                                                               รวมหมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 627,288.00 0.00 0.00 0.00 602,400.00 24,888.00 
งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนผู้
ปฏิบัติรำชกำรอัน
เป็นประโยชน์แก่ 
อปท. 

 110,000.00 36,860.00 0.00 46,860.00 94,300.00 5,700.00 

                                                               รวมหมวดค่าตอบแทน 110,000.00 36,860.00 0.00 46,860.00 94,300.00 5,700.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย               โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
       (บาท) 

โอนเพิ่ม (บาท) โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
       (บาท) 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้
ซึ่งบริกำร 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้ซึ่งบริกำร 78,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง
กับกำรปฏิบัติ
รำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนฯ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,280.00 14,720.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง
กับกำรปฏิบัติ
รำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรสร้ำงควำม
ปองดองและสมำนฉันท์ของ
คนในชำติ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,280.00 17,720.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

 40,000.00 0.00 0.00 0.00 33,660.00 6,340.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 158,000.00 0.00 0.00 0.00 119,220.00 38,780.00 
                                   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน 895,288.00 36,860.00 0.00 46,860.00 815,920.00 69,368.00 

งำนป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง
กับกำรปฏิบัติ
รำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ ำ 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 33,840.00 6,160.00 

งำนป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง
กับกำรปฏิบัติ
รำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
กิจกรรมของ อปพร. 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งำนป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง
กับกำรปฏิบัติ
รำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภยั
ต่ำงๆ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 36,930.00 13,070.00 

งำนป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง
กับกำรปฏิบัติ
รำชกำรฯ 

-โครงกำรฝึกอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
สถำนศึกษำ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 140,000.00 0.00 0.00 0.00 70,770.00 69,230.00 
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งาน หมวดรายจ่าย       ประเภทรายจ่าย    โครงการ     งบประมาณอนุมัติ 
        (บาท) 

   โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
        (บาท) 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย 

ค่ำวัสด ุ วัสดุก่อสร้ำง  5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย 

ค่ำวัสด ุ วัสดุยำยพำหนะและ
ขนส่ง 

 30,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย 

ค่ำวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

 30,000.00 20,000.00 0.00 0.00 40,000.00 10,000.00 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย 

ค่ำวัสด ุ วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร ่

 10,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย 

ค่ำวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกำย  20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งำนปอ้งกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย 

ค่ำวัสด ุ วัสดุเครื่องดับเพลิง  20,000.00 30,000.00 0.00 0.00 49,400.00 600.00 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย 

ค่ำวัสด ุ วัสดุอื่น  50,000.00 0.00 10,000.00 0.00 30,300.00 9,700.00 

                                                               รวมหมวดค่าวัสดุ 165,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 124,700.00 40,300.00 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กำรเกษตร -เครื่องสูบน้ ำ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 73,830.00 6,170.00 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงำน -เลื่อยโซย่นต ์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 22,000.00 

                                                               รวมหมวดค่าครุภัณฑ ์ 110,000.00 0.00 0.00 0.00 81,830.00 28,170.00 
                                           รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 415,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 277,300.00 137,700.00 
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งาน หมวดรายจ่าย  ประเภทรายจ่าย         โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
    (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

  เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
     (บาท) 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน  647,556.00 0.00 142,586.00 0.00 504,970.00 0.00 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินประจ ำต ำแหน่ง  42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง 

 144,504.00 0.00 7,344.00 0.00 137,160.00 0.00 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเพิ่มต่ำง ๆของ
พนักงำน 

 24,000.00 0.00 0.00 0.00 22,260.00 1,740.00 

                                                               รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 858,060.00 0.00 149,930.00 0.00 706,390.00 1,740.00 
งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
รำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 

 20,000.00 219,660.00 0.00 239,660.00 0.00 0.00 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

ค่ำตอบแทน เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร 

 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

                                                               รวมหมวดค่าตอบแทน 50,000.00 219,660.00 30,000.00 239,660.00 0.00 0.00 
งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้ซึ่ง
บริกำร 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้
ซึ่งบริกำร 

150,000.00 0.00 47,752.00 0.00 93,800.00 8,448.00 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง
กับกำรปฏิบัติ
รำชกำรฯ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

40,000.00 0.00 34,268.00 0.00 5,732.00 0.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 190,000.00 0.00 82,020.00 0.00 99,532.00 8,448.00 
งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำนักงำน  30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,173.00 827.00 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร ่

 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,990.00 10.00 

                                                               รวมหมวดค่าวัสดุ 90,000.00 0.00 30,000.00 0.00 59,163.00 837.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย           โครงการ    งบประมาณอนุมัติ 
        (บาท) 

  โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

  เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
      (บาท) 

งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน -ค่ำจัดซื้อโตะ๊ท ำงำน
พร้อมเก้ำอี้ส ำหรับ
ผู้บริหำร 

22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 

งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน -ค่ำจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน 
จ ำนวน 2 ตัว 

0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-ค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ประมวลผล 

44,000.00 0.00 0.00 0.00 43,800.00 200.00 

งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
(ส)ี 

7,900.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 100.00 

งำนบริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

-ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ขำวด ำ 

7,800.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 300.00 

                                                               รวมหมวดค่าครุภัณฑ ์ 81,700.00 3,000.00 0.00 0.00 84,100.00 600.00 
                                                  รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,269,760.00 222,660.00 291,950.00 239,660.00 949,185.00 11,625.00 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินเดือนพนักงำน  1,956,000.00 0.00 38,770.00 0.00 1,917,230.00 0.00 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินวิทยฐำนะ  168,000.00 0.00 10,500.00 0.00 157,500.00 0.00 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

ค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง 

 468,000.00 0.00 9,440.00 0.00 458,560.00 0.00 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำงๆของ
พนักงำนจ้ำง 

 36,000.00 0.00 24,000.00 0.00 12,000.00 0.00 

                                                               รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,628,000.00 0.00 82,710.00 0.00 2,545,290.00 0.00 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

ค่ำตอบแทน เงนิช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร 

 60,000.00 0.00 0.00 0.00 57,600.00 2,400.00 

                                                               รวมหมวดค่าตอบแทน 60,000.00 0.00 0.00 0.00 57,600.00 2,400.00 
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งาน หมวดรายจ่าย     ประเภทรายจ่าย               โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
      (บาท) 

 โอนเพิ่ม  
 (บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

 เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
       (บาท) 

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

759,500.00 0.00 0.00 0.00 746,700.00 12,800.00 

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

31,000.00 600.00 0.00 0.00 31,600.00 0.00 

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนกำรบริหำร
สถำนศึกษำ(ค่ำ
เครื่องแบบ) 

46,500.00 900.00 0.00 0.00 47,400.00 0.00 

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนกำรบริหำร
สถำนศึกษำ(ค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน) 

66,650.00 1,290.00 0.00 0.00 67,940.00 0.00 

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

263,500.00 0.00 0.00 0.00 253,300.00 10,200.00 

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนกำรบริหำร
สถำนศึกษำ(ค่ำอุปกรณ์
กำรเรยีน) 

31,000.00 600.00 0.00 0.00 31,600.00 0.00 

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวัน
เด็กแห่งชำต ิ

100,000.00 0.00 49,680.00 0.00 48,160.00 2,160.00 

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษำ 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

 80,000.00 0.00 76,000.00 0.00 0.00 4,000.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 1,378,150.00 3,390.00 125,680.00 0.00 1,226,700.00 29,160.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

    เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ วัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว 

 30,000.00 0.00 7,333.00 0.00 22,667.00 0.00 

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำวัสด ุ ค่ำอำหำรเสรมิ(นม)  1,412,320.00 453,335.00 0.00 0.00 1,865,573.82 81.18 

                                                               รวมหมวดค่าวัสดุ 1,442,320.00 453,335.00 7,333.00 0.00 1,888,240.82 81.18 
งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำไฟฟ้ำ  35,000.00 0.00 13,610.00 0.00 16,801.78 4,588.22 

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรสื่อสำร
และโทรคมนำคม 

 33,600.00 0.00 5,500.00 0.00 27,777.20 322.80 

                                                               รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 68,600.00 0.00 19,110.00 0.00 44,578.98 4,911.02 
งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อพัดลมตั้ง
พื้น 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 

                                                               รวมหมวดค่าครุภัณฑ ์ 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 
งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำติดตั้งรำงน้ ำฝน 
ศพด.บ้ำนดงสำร 

10,600.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 0.00 

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำติดตั้งรำงน้ ำฝน 
ศพด.บ้ำนดงสำร 

15,500.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00 0.00 

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคำ ศพด.บ้ำน
เสำวัด 

98,000.00 0.00 0.00 0.00 98,000.00 0.00 

                                                               รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 124,100.00 0.00 0.00 0.00 124,100.00 0.00 
งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

เงินอุดหนุน อุดหนุนกิจกำรที่เป็น
สำธำรณะประโยชน์ 

อุดหนุนกำรจัดซื้อ/
จัดจ้ำงอำหำร
กลำงวัน 

3,720,000.00 0.00 0.00 0.00 3,701,000.00 19,000.00 

                                                               รวมหมวดเงินอุดหนุน 3,720,000.00 0.00 0.00 0.00 3,701,000.00 19,000.00 
                                                รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,424,170.00 456,725.00 237,833.00 0.00 9,587,509.80 55,552.20 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม (บาท) โอนลด 
(บาท
) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินเดือนพนักงำน  297,900.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 291,900.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำงๆของ
พนักงำน 

 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 

                                                               รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 321,900.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 315,900.00 
งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข 

ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
รำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 

 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

                                                               รวมหมวดค่าตอบแทน 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 
งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจกำรที
เป็นสำธำรณะ
ประโยชน ์

เงินอุดหนุนกิจกำรที
เป็นสำธำรณะ
ประโยชน ์

260,000.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 

                                                               รวมหมวดเงินอุดหนุน 260,000.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 
                                                          รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 591,900.00 0.00 6,000.00 10,000.00 260,000.00 315,900.00 

งำนโรงพยำบำล เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง 

 118,440.00 0.00 0.00 0.00 116,760.00 1,680.00 

งำนโรงพยำบำล เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำงๆของ
พนักงำนจ้ำง 

 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 

                                                               รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 142,440.00 0.00 0.00 0.00 140,760.00 1,680.00 
งำนโรงพยำบำล ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่ง

บริกำร 
รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่ง
บริกำร 

78,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00 

งำนโรงพยำบำล ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 292,000.00 50,000.00 0.00 27,600.00 306,000.00 8,400.00 

งำนโรงพยำบำล ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

อบรมเพิ่มศักยภำพกู้
ชีพกู้ภัย 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

งำนโรงพยำบำล ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

โครงกำรป้องกันและ
ก ำจัดโรคไข้เลือดออก 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนโรงพยำบำล ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 40,750.00 9,250.00 

งำนโรงพยำบำล ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 47,750.00 2,250.00 

งำนโรงพยำบำล ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

 40,000.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00 36,320.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 570,000.00 50,000.00 50,000.00 27,600.00 476,180.00 66,220.00 
งำนโรงพยำบำล ค่ำวัสด ุ วัสดุยำนพำหนะและ

ขนส่ง 
 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งำนโรงพยำบำล ค่ำวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

 80,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 20,000.00 

งำนโรงพยำบำล ค่ำวัสด ุ วัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ 

 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

งำนโรงพยำบำล ค่ำวัสด ุ วัสดุอื่น  6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 
                                                               รวมหมวดค่าวัสดุ 166,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 106,000.00 

                                                               รวมงานโรงพยาบาล 878,440.00 50,000.00 50,000.00 27,600.00 676,940.00 173,900.00 
งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน  311,640.00 0.00 0.00 0.00 302,640.00 9,000.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง 

 156,618.00 0.00 0.00 0.00 154,440.00 2,178.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเพิ่มต่ำงๆของ
พนักงำน 

 10,800.00 0.00 0.00 0.00 4,980.00 5,820.00 

                                                               รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 479,058.00 0.00 0.00 0.00 462,060.00 16,998.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    
โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์

ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
รำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. 

โครงกำรป้องกันและ
ก ำจัดโรคไข้เลือดออก 

10,000.00 28,340.00 0.00 38,340.00 0.00 0.00 

                                                               รวมหมวดค่าตอบแทน 10,000.00 28,340.00 0.00 38,340.00 0.00 0.00 
                                                    รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 489,058.00 28,340.00 0.00 38,340.00 462,060.00 16,998.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห ์

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรฯ 

โครงกำรอบรม
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำย ุ

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 
                                                    รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินเดือนพนกังำน  901,320.00 0.00 44,780.00 0.00 856,540.00 0.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินประจ ำต ำแหน่ง  42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  443,016.00 0.00 6,096.00 0.00 436,920.00 0.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำน  58,000.00 0.00 13,215.00 0.00 41,340.00 3,445.00 

                                                               รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,444,336.00 0.00 64,091.00 0.00 1,376,800.00 3,445.00 
งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำร
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 

 16,676.00 72,264.00 0.00 88,940.00 0.00 0.00 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบ้ำน  80,000.00 0.00 8,173.00 0.00 68,000.00 3,827.00 

                                                               รวมหมวดค่าตอบแทน 96,676.00 72,264.00 8,173.00 88,940.00 68,000.00 3,827.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่ง
บริกำร 

รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำร 

140,000.00 1,500.00 30,000.00 0.00 108,900.00 2,600.00 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรฯ 

ส ำรวจรังวัดจัดท ำ
แนวเขตที่
สำธำรณะฯ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 46,740.00 3,260.00 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรฯ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

40,000.00 0.00 31,500.00 0.00 2,888.00 5,612.00 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม  250,000.00 0.00 36,400.00 0.00 202,940.00 10,660.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 480,000.00 1,500.00 97,900.00 0.00 361,468.00 22,132.00 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำนักงำน 
 20,000.00 0.00 0.00 0.00 16,274.00 3,726.00 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่ำวัสด ุ วัสดุก่อสร้ำง 
 50,000.00 0.00 0.00 0.00 49,991.00 9.00 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่ำวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 50,000.00 0.00 0.00 0.00 29,500.00 20,500.00 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่ำวัสด ุ วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่
 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่ำวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์
 30,000.00 0.00 0.00 0.00 9,802.00 20,198.00 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำรวจ 
 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

                                                               รวมหมวดค่าวัสดุ 190,000.00 0.00 0.00 0.00 105,567.00 84,433.00 
                                                    รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,211,012.00 73,764.00 170,164.00 88,940.00 1,911,835.00 113,837.00 

งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำวัสด ุ
วัสดุไฟฟ้ำและ
วิทยุ 

 200,000.00 0.00 157,000.00 0.00 36,284.00 6,716.00 

                                                               รวมหมวดค่าวัสดุ 200,000.00 0.00 157,000.00 0.00 36,284.00 6,716.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

งำนไฟฟ้ำถนน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนที่
เป็นสำธำรณะ
ประโยชน ์

ค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
บ้ำนชุมชนพัฒนำ ม.8 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 139,999.39 10,000.61 

งำนไฟฟ้ำถนน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนที่
เป็นสำธำรณะ
ประโยชน ์

ค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
บ้ำนโพนงำม ม.1 

34,000.00 0.00 0.00 0.00 27,949.76 6,050.24 

งำนไฟฟ้ำถนน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนที่
เป็นสำธำรณะ
ประโยชน ์

ค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
บ้ำนโพนงำม ม.1 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 65,053.95 4,946.05 

                                                               รวมหมวดเงินอุดหนุน 254,000.00 0.00 0.00 0.00 233,003.10 20,996.90 
                                                                  รวมงานไฟฟ้าถนน 454,000.00 0.00 157,000.00 0.00 269,287.10 27,712.90 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

อบรมโครงกำรรณรงค์
ป้องกันหญิงตั้งครรภฯ์ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

อบรมโครงกำรส่งเสรมิ
อำชีพเพำะเห็ดฟำง 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

อบรมโครงกำรส่งเสรมิ
อำชีพกำรมัดผ้ำย้อม
ครำม 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 40,930.00 9,070.00 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

อบรมโครงกำรจิต
แจ่มใสร่ำงกำยแข็งแรง 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

อบรมโครงกำรเพื่อเพิ่ม
คุณภำพผู้สูงอำย ุ

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

อบรมโครงกำรให้ควำมรู้
ด้ำนขยะมลูฝอย 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,630.00 370.00 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

อบรมโครงกำรเยีย่ม
บ้ำนผู้สูงอำยแุละผู้พิกำร 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 210,000.00 0.00 0.00 0.00 70,560.00 139,440.00 
                                             รวมงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 210,000.00 0.00 0.00 0.00 70,560.00 139,440.00 

งำนกีฬำและนันทนำกำร ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

กำรแข่งขันกีฬำ 310,000.00 0.00 2,562.00 0.00 307,318.00 120.00 

งำนกีฬำและนันทนำกำร ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

ส่งตัวนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขัน 

50,000.00 0.00 38,040.00 0.00 11,960.00 0.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 360,000.00 0.00 40,602.00 0.00 319,278.00 120.00 
                                                          รวมงานกีฬาและนันทนาการ 360,000.00 0.00 40,602.00 0.00 319,278.00 120.00 

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ประเพณ ี

420,000.00 0.00 109,000.00 0.00 298,400.00 12,600.00 

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

โครงกำรส่งเสริมคนรัก
ดนตรีพื้นเมือง/สำกล 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 430,000.00 0.00 109,000.00 0.00 308,400.00 12,600.00 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่ำที่ดินและ

สิ่งก่อสร้ำง 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำติดตั้งตำข่ำยสนำม
ฟุตบอล 

15,300.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 300.00 

                                                          รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,300.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 300.00 
                                                          รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 445,300.00 0.00 109,000.00 0.00 323,400.00 12,900.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย (บาท) งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

                                                          รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,112,000.00 0.00 0.00 0.00 4,022,500.00 89,500.00 
                                                          รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 4,112,000.00 0.00 0.00 0.00 4,022,500.00 89,500.00 

งำนส่งเสรมิ
กำรเกษตร 

ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม  100,000.00 57,000.00 0.00 0.00 156,648.00 352.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 100,000.00 57,000.00 0.00 0.00 156,648.00 352.00 
งำนส่งเสรมิ
กำรเกษตร 

ค่ำวัสด ุ วัสดุกำรเกษตร 
 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,925.00 75.00 

                                                               รวมหมวดค่าวัสดุ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,925.00 75.00 
งำนส่งเสรมิ
กำรเกษตร 

ค่ำ
สำธำรณูปโภค 

ค่ำไฟฟ้ำ 
 200,000.00 0.00 0.00 0.00 173,864.43 26,135.57 

                                                          รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 200,000.00 0.00 0.00 0.00 173,864.43 26,135.57 
                                                          รวมงานส่งเสริมการเกษตร 310,000.00 57,000.00 0.00 0.00 340,437.43 26,562.57 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ
และป่ำไม ้

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

โครงกำรท้องถิ่นสรำ้งป่ำ 
รักษ์น้ ำ รักษ์ป่ำ รักษำ
แผ่นดิน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ
และป่ำไม ้

ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัตริำชกำรฯ 

โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชฯ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ
และป่ำไม ้

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปโภค 

ขุดลอกล ำห้วยสำยแข้ตีนกุด
ตอนบนบ้ำนท่ำแร่ หมู่ที่ 4 

420,000.00 0.00 0.00 0.00 415,000.00 5,000.00 

                                                          รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420,000.00 0.00 0.00 0.00 415,000.00 5,000.00 
                                                          รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 440,000.00 0.00 0.00 0.00 415,000.00 25,000.00 



 

-46- 
  

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน
ดงเสียว หมู่ท่ี 13 

381,000.00 0.00 0.00 0.00 379,000.00 2,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน
ดงเสียว หมู่ท่ี 3 

413,000.00 0.00 0.00 0.00 407,000.00 6,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน
เสำวัด หมู่ที่ 12 

310,000.00 0.00 0.00 0.00 307,000.00 3,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน
เสำวัด หมู่ที่ 6 ช่วงที1่ 

58,000.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 1,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน
เสำวัด หมู่ที่ 6 ช่วงที2่ 

335,000.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00 5,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำน
ดงสำร หมู่ที่ 5 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 30,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน
เสำวัด หมู่ที่ 12 

167,000.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 2,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
บ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 1 

381,000.00 0.00 0.00 0.00 378,000.00 3,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
บ้ำนดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 

303,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 3,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
บ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 2 

251,000.00 0.00 0.00 0.00 249,000.00 2,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
บ้ำนเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 
9 

347,000.00 0.00 0.00 0.00 345,000.00 2,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
บ้ำนพลังใหม่ หมู่ท่ี 11 

360,000.00 0.00 0.00 0.00 333,000.00 27,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
บ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 10 

327,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 3,000.00 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
สำธำรณูปกำร 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
บ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 10 

79,000.00 0.00 0.00 0.00 78,500.00 500.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท
) 

ผูกพั
น 

(บา
ท) 

เบิกจ่าย (บาท) งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

งำนกิจกำรประปำ ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่ง
บริกำร 

รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่ง
บริกำร 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 447,032.00 52,968.00 

งำนกิจกำรประปำ ค่ำใช้สอย ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม  50,000.00 0.00 0.00 0.00 24,050.00 25,950.00 

                                                               รวมหมวดค่าใช้สอย 550,000.00 0.00 0.00 0.00 471,082.00 78,918.00 
งำนกิจกำรประปำ ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำนักงำน 

 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งำนกิจกำรประปำ ค่ำวัสด ุ วัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์  200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 299,854.00 146.00 

งำนกิจกำรประปำ ค่ำวัสด ุ วัสดุอื่น 
 100,000.00 0.00 0.00 0.00 99,922.00 78.00 

                                                               รวมหมวดค่าวัสดุ 320,000.00 100,000.00 0.00 0.00 399,776.00 20,224.00 
งำนกิจกำรประปำ ค่ำ

สำธำรณูปโภค 
ค่ำไฟฟ้ำ 

 600,000.00 60,000.00 0.00 0.00 642,459.60 17,540.40 

                                                        รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 600,000.00 60,000.00 0.00 0.00 642,459.60 17,540.40 
งำนกิจกำรประปำ ค่ำครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กำรเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ ำแบบ

หอยโข่ง จ ำนวน 2 
เครื่อง 

0.00 36,400.00 0.00 0.00 36,000.00 400.00 

                                                          รวมหมวดค่าครุภัณฑ ์ 0.00 36,400.00 0.00 0.00 36,000.00 400.00 
                                                          รวมงานกิจการประปา 1,470,000.00 196,400.00 0.00 0.00 1,549,317.60 117,082.40 

งบกลำง งบกลำง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 137,000.00 8,000.00 0.00 0.00 144,797.00 203.00 

งบกลำง งบกลำง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 0.00 6,000.00 0.00 0.00 5,975.00 25.00 

งบกลำง งบกลำง เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ  8,035,200.00 0.00 0.00 0.00 7,638,200.00 397,000.00 
งบกลำง งบกลำง เบี้ยยังชีพผู้สูงพิกำร  2,208,000.00 0.00 0.00 0.00 1,785,600.00 422,400.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย    โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
 (บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
 (บาท) 

เบิกจ่าย 
 (บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
 (บาท) 

งบกลำง งบกลำง เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์  210,000.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 72,000.00 

งบกลำง งบกลำง ส ำรองจ่ำย 
 194,234.00 0.00 0.00 0.00 71,862.00 122,372.00 

งบกลำง งบกลำง รำยจ่ำยตำมข้อ
ผูกพัน  129,900.00 0.00 0.00 0.00 129,900.00 0.00 

งบกลำง งบกลำง เงินสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

 220,000.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 

                                                          รวมหมวดงบกลาง 11,134,334.00 14,000.00 0.00 0.00 10,134,334.00 1,014,000.00 
                                                              รวมงบกลาง 11,134,334.00 14,000.00 0.00 0.00 10,134,334.00 1,014,000.00 

                                                          รวมท้ังหมด 47,000,000.00 1,653,929.00 1,653,929.00 1,325,230.00 40,649,192.23 5,025,577.77 
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           2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสอดคล้องและ
ควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรพัฒนำที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำนว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับพันธ
กิจซึ่งสำมำรถน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดหรือไม่  และโครงกำรพัฒนำนั้น
ประสบควำมส ำเร็จตำมกรอบกำรประเมินผลระดับใด  กำรติดตำมนั้น จะท ำให้เรำทรำบได้ว่ำขณะนี้ได้มีกำรปฏิบัติ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว   

 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
 จุดเริ่มต้นของระบบกำร ติดตำมเริ่มจำกกำรได้รับทรัพยำกรซึ่งเป็นปัจจัยน ำเข้ำ ได้แก่ แผนปฏิบัติกำร 

/ งบประมำณ / บุคลำกร และทรัพยำกรอ่ืน ๆ เพ่ือด ำเนินงำนโดยมุ่งเป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผลกำร
ด ำเนินงำนเมื่อเทียบ กับเวลำ (input monitoring) และกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเทียบ
กับเป้ำหมำยที ่ก ำหนดไว้ (performance monitoring) กำรวำงระบบติดตำมในที่นี้จึงเป็นกำรสร้ำงระบบเพ่ือที่จะ
น ำไปสู่กำร ปรับปรุงแก้ไขในเชิงกำรบริหำรแผน เพ่ือให้งำนด ำเนินต่อไปจนจบตำมเวลำ และยังจะมีระบบ
ประเมินผล มำประเมินว่ำเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่ำเป็นไปตำม
ที่ตั้ง เป้ำหมำยหรือเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำเพียงใด อย่ำงไรก็ดี ระบบติดตำมและประเมินผล  
จะได้รับผลกระทบจำกกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร นั่นคือ ถ้ำได้แผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องและเอ้ือต่อกำร ติดตำม
และประเมินผล ก็จะท ำให้ระบบติดตำมและประเมินผลท ำหน้ำที่ของระบบไปได้ หำกแต่แผนไม่เอ้ือต่อกำรติดตำม 
เช่น ขำดควำมชัดเจน หรือมีกำรปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติกำร ฯลฯ ก็อำจท ำให้  ระบบติดตำมและ
ประเมินผลโดยรวมมีปัญหำได้ 

 

 แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำมได้ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561  หมวด 6  ข้อ 28  ซึ่งก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วย 
  1)  สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน 
  2)  ผู้แทนประชำคมที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน 
  3)  ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน 
  4)  หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน 
  5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  

  โดยให้คณะกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอีกคนหนึ่งท ำ
หน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒9 ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
  1)  ก ำหนดแนวทำง วิธีติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  2)  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  3)  รำยงำนและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภำยในเดือนธันว ำคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
  4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
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ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันพ.ศ. 2561   หมวด ๖ ข้อ ๒๘  ข้อ ๒๙  ข้อ ๓๐ (๕) ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  และรำยผลกำรติดตำมและประเมินผลให้ประชำชนทรำบอย่ำงน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง  ประกอบกับพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 
)  พ.ศ.2552   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  58/5  ให้ประกำศค ำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนไว้ในที่เปิดเผยให้ประชำชนทรำบอย่ำงทั่วถึง 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก ำหนดกรอบ
แนวทำง และวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล แผนพัฒนำสำมปีและประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 กำรก ำหนดกรอบ แนวทำง และวิธีกำร ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำอำจก ำหนด
แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ควำมสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศำสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก ำหนด 
(2) ควำมเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยำกรเพ่ือกำรด ำเนินกิจกรรมของหน่วยงำน 
(3) ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ตำมแผน โดยมีกำรติดตำมผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลผลิตกับทรัพยำกรที่ใช้

โดยมีกำรประเมินประสิทธิภำพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นกำรศึกษำถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นกำรประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจำก

กำรท ำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับบริกำร และกำรประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจำก
กิจกรรม 

(7) กำรประเมินผลกระทบเป็นกำรศึกษำผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
       คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น อำจน ำแนวทำงทั้งหมดที่ก ำหนดมำ
ใช้หรืออำจเลือกใช้ในบำงแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปีก็ได้ โดยอย่ำงน้อยต้องสำมำรถ
ประเมินควำมสอดคล้องและสำมำรถวัดควำมส ำเร็จหรือควำมก้ำวหน้ำของแผนพัฒนำสำมปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมกำรฯจะพิจำรณำ 

1.2 กำรก ำหนดกรอบแนวทำงและวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น อำจก ำหนดแนวทำงดังนี้ 

(1) กำรประเมินผลกระบวนกำร (Process Evaluation) หรือ กำรประเมินประสิทธิภำพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) กำรประเมินผลโครงกำร (Project Evaluation) หรือกำรประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) กำรประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นด ำเนินกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมกรอบแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนด โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลำของแผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

-51- 
 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลผลแผนพัฒนำท้องถิ่นด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินโครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมกรอบแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนด โดยสำมำรถติดตำมและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงกำรพัฒนำตำมแผนด ำเนินงำนจนสิ้นสุดโครงกำรฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
และผลกำรติดตำมและประเมินโครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น
เสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด 
พร้อมประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นอำจให้ควำมเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นและโครงกำรพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำท้องถิ่นตำม
กระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุมกรรมกำรชุมชน เพ่ือรับฟัง
ปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพ้ืนที่ ก่อนน ำมำจัดท ำโครงกำรเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น ต่อไป รำยละเอียดมีดังนี้  

แบบที่  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ 
แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร  

          การติดตามและประเมินผลด้วยระบบข้อมูลใน e-plan  (www.dla.go.th)  
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2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
ค า

ชี้แจง 
: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท ำกำร
ประเมินและรำยงำนทุก ๆ ครั้ง หลังจำกท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
ประเด็นการประเมิน มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น √  

2. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น √  

3. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมอ √  
4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น √  
5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรชัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น √  

6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

√  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น √  
7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล √  
8. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน √  

9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น  เพ่ือประเมินสถำนภำพกำร 
พัฒนำท้องถิน่ 

√  

10.มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภำพของท้องถิ่น 

√  

11. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 
 

√  

12. มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน √  

13. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น √  

14. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ √  
15. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด √  

16. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ √  

17. มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์ √  

18. มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ √  
19. มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์หรือไม่ √  

 
 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

-53- 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามรายไตรมาส ( 3 เดือน ) 
 
ค ำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดกำรด ำเนินงำนในเดือนตุลำคม – ธันวำคม หรือ ไตรมำสที่ 1 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 
   1. ( ) ไตรมำสที่ 1 ตุลำคม 2562-ธันวำคม 2562   2. (  ) ไตรมำสที่ 2 มกรำคม 2563-มีนำคม 2563 
   3. (  ) ไตรมำสที่ 3 เมษำยน 2563-มิถุนำยน 2563 4. ( ) ไตรมำสที่ 4 กรกฎำคม 2563-กันยำยน 2563 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  4  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
   -แผนงำนกำรศึกษำ 
   -แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 
   -แผนงำนสังคมสงเครำะห ์
   -แผนงำนสำธำรณสุข 
   -แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

4 
6 
 
 

6 
6 
6 

 
 

620,000 
295,000 

 
 

8,721,400 
390,000 
180,000 

 
 

4 
6 
 
 

6 
6 
6 

 
 

620,000 
295,000 

 
 

8,721,400 
390,000 
180,000 

 
 

4 
6 
 
 

6 
6 
6 

 
 

620,000 
295,000 

 
 

8,721,400 
390,000 
180,000 

 
 

4 
6 
 
 

6 
6 
6 

 
 

620,000 
295,000 

 
 

8,721,400 
390,000 
180,000 

 
 

4 
6 
 
 

6 
6 
6 

 
 

620,000 
295,000 

 
 

8,721,400 
390,000 
180,000 

 
 

20 
30 

 
 

30 
30 
30 

 
 

3,100,000 
1,475,000 

 
 

43,607,000 
1,950,000 
900,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว 
   -แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 
   แผนงำนบริหำรทั่วไป 

 
3 
 

5 

 
300,000 

 
1,250,000 

 
3 
 

5 

 
300,000 

 
1,250,000 

 
3 
 

5 

 
300,000 

 
1,250,000 

 
3 
 

5 

 
300,000 

 
1,250,000 

 
3 
 

5 

 
300,000 

 
1,250,000 

 
15 

 
25 

 
1,500,000 

 
6,250,000 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
    -แผนงำนกำรเกษตร 

 
 

11 

 
 

2,190,000 

 
 

23 

 
 

18,500,000 

 
 

30 

 
 

12,840,000 

 
 

36 

 
 

50,266,000 

 
 

20 

 
 

51,780,000 

 
 

120 

 
 

135,576,000 

4.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
   -แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
   -แผนงำนกำรพำณิชย ์
   -แผนงำนเคหะและชุมชน 
   -แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
   -แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
   -แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 
 

15 
1 

14 
13 
11 
2 

 
 
 

10,248,000 
50,000 

1,410,000 
680,000 

1,400,000 
70,000 

 
 
 

15 
1 

23 
13 
11 
2 

 
 
 

11,476,000 
50,000 

1,410,000 
680,000 

1,400,000 
70,000 

 

 
 
 

14 
1 

34 
13 
11 
2 

 
 
 

11,428,000 
50,000 

1,910,000 
680,000 

1,410,000 
70,0000 

 
 
 

16 
1 

14 
13 
13 
2 

 
 
 

12,480,000 
50,000 

1,410,000 
680,000 

6,550,000 
70,000 

 
 
 

10 
1 

11 
13 
11 
2 
 

 
 
 

8,860,000 
50,000 

1,660,000 
680,000 

1,000,000 
70,000 

 
 
 

70 
5 

96 
65 
57 
10 

 
 
 

49,316,000 
250,000 

7,800,000 
3,400,000 

11,750,000 
350,000 

รวมท้ังสิ้น 102 29,880,400 123 45,292,000 140 40,084,000 122 83,212,000 95 75,006,000 603 264,124,000 
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             แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 

                  ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร   ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. 
๒๕๕8 – ๒๕๖2)  โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกๆ ๓ เดือน (รำย
ไตรมำส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงกำร  เดือน  ตุลำคม  ๒๕61 – กันยำยน  ๒๕๖2 

 
       ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1 ปี  

 
       ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
    ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  28 29 96.55 
2.ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  8 4 50.00 
3.ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  23 5 21.73 
4.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล  65 81 80.24 

รวม 124 119 95.96 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
  1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม  เมื่อวันที่  12 ธันวำคม 2562  
เป็นดังนี้ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้ อยละของ 
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

20 20 100 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 15 100 
3 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65   

 3.1 ยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลท่ำก้อน 10 10 100 
 3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 9 90 
 3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 10 9 90 
 3.4 วิสัยทัศน ์ 5 5 100 
 3.5 กลยุทธ ์ 5 5 100 
 3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 5 100 
 3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 5 5 100 
 3.8 แผนงำน 5 5 100 
 3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงกำร 5 5 100 

รวมคะแนน 100 98 98 
 

1.1.1ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
รำยละเอียดกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

20 
  - 

1.1 ข้อมลูเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล ลักษณะภมูิประเทศ 
ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน ้ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ฯลฯ ด้ำน
กำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง 
กำรเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 100 - 

1.2 ข้อมลูเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำร 
ปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ ำนวน
ประชำกร และช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลประชำกรควรให้เป็น
ข้อมูลปัจจุบันท่ีคัดกรองมำ
จำกทะเบียนรำษฎร์ที่อ ำเภอ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 1.3 ข้อมลูเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น 
กำรศึกษำ สำธำรณสุข อำชญำกรรม 
ยำเสพตดิ กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 

2 2 100 - 

1.4 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบบริกำรพืน้ฐำน เช่น
กำรคมนำคมขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 - 

1.5 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น 
กำรเกษตร กำรประมง กำรปศสุัตว์ กำร 
บริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำร 
พำณิชย์/กลุ่มอำชีพ แรงงำน ฯลฯ และ 
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น   
 (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน ้ำ) 

2 2 100 - 

1.6 ข้อมลูเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณ ี
วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ ประเพณี
และงำนประจ ำปี ภูมปิัญญำท้องถิ่น ภำษำถ่ิน 
สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯและอื่น ๆ 

2 2 100 - 

1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่นน ้ำ 
ป่ำไม้ ภเูขำ คุณภำพของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำร 
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100  

1.9 กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ
วิธีกำร และกำรด ำเนินกำรประชุมประชำคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคดิ ร่วมท ำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบั 
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหำส ำหรับกำร 
พัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล
ต ำบลท่ำก้อน 

3 2 100  

รวม 20 20 100  
 
จำกข้อมูลทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำมที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพบว่ำ แผนที่

และเส้นทำงกำรคมนำคมส่วนใหญ่มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ิมขึ้นทุกปี  และที่ส ำคัญพบว่ำมีแหล่งน้ ำที่
เป็นแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรของประชำชน ได้มีกำรขุดลอกทุกปี ส่งผลให้กำรท ำกำรเกษตรที่ใช้น้ ำน้อย
เพียงพอต่อกำรส่งเสริมอำชีพเสริมให้ประชำชนเช่น มีกำรเลี้ยงสัตว์ กำรปลูกกล้วย ไม้ยืนต้น เป็นต้น  
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1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 กำรวิเครำะหส์ภำวกำรณ์และศักยภำพ 15    

2.1 กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเช่ือมโยงควำมสอดคล้อง
ยุทธศำสตร์จังหวัดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลท่ำก้อน 
นโยบำยของผับริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
และ Thailand 4.0 

2 2 100 - 

2.2 กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำร
บังคับใช้ ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกดิขึ้นต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

1 1 100 - 

2.3 กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ 
สำธำรณสุข ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพตดิ 
เทคโนโลยี จำรตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100 - 

2.4 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำร
ส่งเสริมอำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและ
กลุ่มต่ำง ๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 2 100 - 

2.5 กำรวิเครำะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวธรรมชำติตำ่ง ๆ ทำง
ภูมิศำสตร์กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

2 2 100 - 

2.6 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพือ่ประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำ
ในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนนิงำนได้แก่  S-
Strength (จดุแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกำส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100  

2.7 สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิง
พื้นที่ มีกำรน ำเสนอปญัหำด้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำน
ของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำรแกไ้ขปัญหำ กำร
ก ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำ 

2 2 100  

2.8 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณทีไ่ด้รับ และกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565เช่น 
สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตัง้งบประมำณกำรเบิกจำ่ย
งบประมำณ กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมำณ และกำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ 

2 2 100  

2.9 ผลทีไ่ด้รับจำกกำรด ำเนินงำนใน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 เช่น ผลทีไ่ด้รบั/ผลทีส่ ำคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและ
แนวทำงกำรแก่ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 

1 1 100  

รวม 15 15 100  
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ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ประกำศแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  และได้มีกำร

น ำใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นท้องถิ่น มีควำมยึดหยุ่นน้อยมำซึ่งกำรน ำแผนพัฒนำท้อถิ่นไปปฏิบัตินั้น ควรมีควำมยึดหยุ่น 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

1.1.3 ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 

ยุทธศำสตร์ 65    
3.1 ยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลท่ำก้อนสอดคล้องกับสภำพ
สังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหำกำร
พัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับยทธศำสตร์ของ
เทศบำลต ำบลท่ำก้อนและเช่ือมโยงหลักประชำรัฐ 
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ 
Thailand 4.0 

10 10 100  

3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภำพสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศำสตรจ์ังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ 
Thailand 4.0 

10 9 90  

3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินนโยบำย/
ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำล หลักประชำรัฐ แผน
ยุทธศำสตร์ชำต ิ
20 ปี และ Thailand  4.0 

10 9 90  

3.4 วสิัยทัศน์วิ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพท่ีเทศบำลต ำบลท่ำ
ก้อนต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกำสและศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะของเทศบำลต ำบล
ท่ำก้อนและสมัพันธ์กับโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 

5 5 100  

3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำ
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลท่ำก้อนท่ีจะน ำไปสู่กำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งท่ีจะด ำเนินกำร
ให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

5 5 100  

3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์เป้ำประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคลอ้งและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีซัดเจน 

5 5 100  

3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) 
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของเทศบำลต ำบลท่ำก้อนซึ่งเกิดจำกศักยภำพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ 
 

5 5 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.8 แผนงำนแผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต 

ก ำหนดจุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนท่ีเกิดจำก
เป้ำประสงค์ตัวช้ีวัด ค่ำเปำ้หมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
และยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลท่ำก้อนที่มีควำมซดัเจน 
น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงำนและควำมเช่ือมโยงดังกล่ำว 

5 5 100  

3.9 ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ใน 
ภำพรวมควำมเช่ือมโยงองค์รวมทีน่ ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลท่ำก้อน 

5 5 100  

3.10 ผลผลิต/โครงกำรผลผลติ/โครงกำร เป็นผลผลติที่เป็นชุด
หรือเป็นโครงกำรที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ
เดียวกัน เป็นต้น เพื่อน ำไปสู่กำรจดัท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100  

รวม 65 63 98  
 
 
ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ประกำศแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  และได้มีกำร

น ำใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคของ
แผนพัฒนำท้องถิ่น มีควำมยึดหยุ่นน้อยมำซึ่งกำรน ำแผนพัฒนำท้อถิ่นไปปฏิบัตินั้น ควรมีควำมยึดหยุ่น เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  เมื่อ
วันที่12 ธันวำคม  2562  เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ 
คะแนนเตม็ 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 8 80 

2 
กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน 
เชิงปริมำณ 10 

10 100 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน 
เชิงคุณภำพ 

10 
9 90 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 10 100 
5 โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 60 57  

 5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร 5 4 80 
 5.2 ก ำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงกำร 5 5 100 
 5.3 เป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้

ถูกต้อง 

5 3 60 

 5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20ปี 5 5 100 
 5.5 เป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ 
5 5 100 

 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 5 100 
 5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตรจ์ังหวัด 5 5 100 
 5.8 โครงกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสรมิสร้ำงให ้

ประเทศชำตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ 
5 5 100 

 5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของ 
โครงกำร) 

5 5 100 

 5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ 5 5 100 
 5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (kpi) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำ

จะไดร้ับ 
5 5 100 

 5.12 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถปุระสงค ์ 5 5 100 
รวมคะแนน 100 94 94 

 
         1. พบว่ำควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 168 โครงกำร ได้คะแนน  86  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52 ของคะแนนในควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร ซึ่งเป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผน  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของและด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำมทีก่ ำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำมซัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 
        2. พบว่ำก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 168 โครงกำรได้คะแนน
86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  52 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงกำรต้องก ำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล วิธีกำรด ำเนินงำนต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ซัดเจน มีลักษณะเฉพำะเจำะจง 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ 

คะแนน 
เต็ม 

ควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำรติดตำม 
และประเมินผลแผน 

1 

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้อง
ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
สังคม ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 กำรวิเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์
ของเทศบำลต ำบลท่ำก้อน ควร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ประกอบ เช่น น้ ำท่วม ถนนช ำรุด 
เพ่ือประกอบกำรสิเครำะห์ปัจจัย
ภำยในต ำบลท่ำก้อน 

รวม 10 10 100  
 

ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ประกำศแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  และได้มีกำร
น ำใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นต ำบลโพนงำม มีควำมยึดหยุ่นน้อยมำซึ่งกำรน ำแผนพัฒนำท้อถิ่นไปปฎิบัตินั้น ควรมีควำมยึด
หยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

 

2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ 
คะแนน 

เต็ม 

ควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำร

ติดตำม 
และประเมินผลแผน 2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

2.1 กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำง ๆ เพื่อน ำมำใช้วัดผลในเชิงปรมิำณ เช่น 
กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำง ๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่
เป้ำหมำยเอำไว้หรือไมจ่ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงทีไ่ด้ก ำหนดไว้เท่ำไหร ่จ ำนวนท่ี
ไม ่สำมำรถด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถอธิบำยไดต้ำมหลกั
ประสิทธิภำพ (Efficiency)  ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำทีท่ี่ได้
ก ำหนดไว ้

10 10 100  

2.2 วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำรใน เชิง
ปริมำณ (Quantitative) 

    

รวม 10 10 100  
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ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ประกำศแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  และได้มีกำร

น ำใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นต ำบลโพนงำม มีควำมยึดหยุ่นน้อยมำซึ่งกำรน ำแผนพัฒนำท้อถิ่นไปปฎิบัตินั้น ควรมีควำมยึด
หยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
 

2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเซิงคุณภาพ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ 

คะแนน 
เต็ม 

ควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำรตดิตำม 
และประเมินผลแผน 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
3.1 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำใน
เชิงคุณภำพคือกำรน ำเอำเทคนิคตำ่ง ๆมำใช้
เพื่อวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรมงำนต่ำง ๆ 
ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีนัน้ ๆ ตรงต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนหรือไม่และ 
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีหรือไม ่ประชำชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุณัฑ์ กำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำรได้ตำม
วัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตำมหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกำรปฏิบัต ิ
รำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ไดร้บังบประมำณ
มำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับ
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 

10 10 100  

3.2 วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ 
(Qualitative) 

    

รวม 10 10 100  

 
ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ประกำศแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  และได้มีกำร

น ำใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นต ำบลโพนงำม มีควำมยึดหยุ่นน้อยมำซึ่งกำรน ำแผนพัฒนำท้อถิ่นไปปฎิบัตินั้น ควรมีควำมยึด
หยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ 
คะแนน 

เต็ม 

ควำมเห็นของ 
คณะกรรมกำรตดิตำม 
และประเมินผลแผน 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำน

ต่ำง ๆ มิควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
เทศบำลต ำบลท่ำก้อนในมิตติ่ำง ๆ จนน ำไปสู่
กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักกำรบรูณำกำร (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดตอ่กัน 

10 10 100  

4.2วเิครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำง 
ๆที่สอดคล้องกับกำรแก้ไขปญัหำควำมยำกจน
หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำเศรษฺอิกิจ
พอเพียงและโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น 
(ด้ำนกำรเกษตรและแหลง่น้ ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 10 100  

 
ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ประกำศแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  และได้มีกำร

น ำใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นต ำบลโพนงำม มีควำมยึดหยุ่นน้อยมำซึ่งกำรน ำแผนพัฒนำท้อถิ่นไปปฎิบัตินั้น ควรมีควำมยึด
หยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
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2.6 โครงการพัฒนา 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ 
ของ 

คะแนน 
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงกำรพัฒนำ 65    

 

5.1 ควำมซัดเจนของช่ือโครงกำรเป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลท่ำก้อนและด ำเนินกำร
เพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทศัน์ของเทศบำลต ำบลท่ำก้อนที่ก ำหนดไว้ 
ขื่อโครงกำรมีควำมซัดเจน มุ่งไปเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้วำ่จะ
พัฒนำอะไรในอนำคต 

5 4 90  

5.2 ก ำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงกำรมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
(clear objective) โครงกำรต้องก ำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับควำม
เป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตผุล วิธีกำรด ำเนนิงำน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มคีวำมเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพำะ
เจำะจง 

5 5 100  

5.3 เป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) มิควำมซดัเจนน ำไปสู่กำรตั้ง
งบประมำณได้ถูกต้องสภำพท่ีอยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงทีต่้อง
ไปให้ถึงเป้ำหมำยต้องซัดเจน สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร กลุ่มเป้ำหมำยคือ
อะไร มผีลผลติอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย พ้ืนท่ีด ำเนินงำน และระยะเวลำ
ด ำเนินงำนอธิบำยให้ซัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลำใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมี
หลำยกลุ่ม ให้บอกซัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยรอง 

5 3 60  

5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผน 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีโครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2)กำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแช่งขัน (3)กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกันทำงสังคม (5) กำรสรำ้งกำรเติบโตบนคณุภำพชีวิตที่เปน็มิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6)กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ เพื่อให้เกดิควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กำรพัฒนำและเสรมิสร้ำง
ศักยภำพคน 
  

5 5 100  

5.5 เป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติโครงกำรมิควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1)ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยดึวิสัยทัศน์
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงจริงจังใน 
5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำร
พัฒนำ (1) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลดุพ้นกับดักรำยได้
ปำนกลำงสูร่ำยได้สูง (2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมคีุณภำพ (3)กำรลดควำมเหลื่อมล ำ้ทำง
สังคม (4) กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง(5) กำร
สร้ำงควำมเจรญิเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภำพ 

5 5 100  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ 
ของ 

คะแนน 
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โครงกำรมลีักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท ำน้อย ได้มำก เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภณัฑ์ 
ไปสูส่ินค้ำเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้น
ภำคบริกำรมำกข้ึน รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจยัและพัฒนำ 
แล้วต่อยอดควำมได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้ำนเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100  

5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของ
แผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไมส่ำมำรถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็น
โครงกำรเช่ือมต่อหรือเดินทำงไปดว้ยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้
ก ำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 100  

5.8 โครงกำรแก้ ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้
ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ 
เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชนด ำเนนิกำร
เองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้ เป็นโครงกำรที่
ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่ง
น้ ำ) (LSEP) 

5 5 100  

5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)  
งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 ประกำรในกำร
จัดท ำโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด (Economy) (2) ควำมมี
ประสิทธิภำพ (Efficiency) (3) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ควำมยุติธรรม (Equity) (5) ควำมโปร่งใส (Transparency) 

5 5 100  

5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณกำร
ประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำรถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง รำคำกลำงท้องถิ่น มี
ควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มี
ควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำของกำรน ำไปตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรำยจ่ำย
พัฒนำท่ีปรำกฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100  
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 5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล

ที่คำดว่ำจะได้รับมีกำรก ำหนดดัชนี ชี้วัดผลงำน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภำพ(efficiency) ได้ เช่น กำร
ก ำหนดควำมพึงพอใจ กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์
ควรค ำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผลระดับของควำมส ำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด 
และสำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

5 5 100  

 รวม 65 63 96.93  
 
 

ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ประกำศแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  และได้มีกำร
น ำใช้ข้อมูลในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นต ำบลโพนงำม มีควำมยึดหยุ่นน้อยมำซึ่งกำรน ำแผนพัฒนำท้อถิ่นไปปฎิบัตินั้น ควรมีควำมยึด
หยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   8๐   คน 
 ๑.๑  เพศ   ชำย จ ำนวน   48   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง   จ ำนวน   ๓2   คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ ำกว่ำ  ๒๕  ป ี     จ ำนวน   ๑๓  คน   
  ๒.๒  ระหว่ำง  ๒๕ - ๔๐  ปี  จ ำนวน   42 คน   

   ๒.๓  ระหว่ำง  ๔๑ - ๖๐  ปี  จ ำนวน   1๖ คน  
  ๒.๔  มำกกว่ำ  ๖๐  ปี      จ ำนวน   9 คน   
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ ำกว่ำประถม/ประถมศึกษำ  จ ำนวน      22 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่ำ         จ ำนวน  49 คน    
  ๓.๓  ปริญญำตรี       จ ำนวน        9 คน    
  ๓.๔  สูงกว่ำปริญญำตรี      จ ำนวน   ๐    คน 
 

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับรำชกำร     จ ำนวน  6 คน 
  ๔.๒  รับจ้ำง/เกษตรกร    จ ำนวน  72 คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสำหกิจ/ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน  2 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษำ    จ ำนวน  0 คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จ ำนวน  0 คน 
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3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  3,600 คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย ์ 2,860 พอใจมำก 
๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  3,200 พอใจมำก 
๓.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรกรรมและอตุสำหกรรม 3,100 พอใจมำก 
๔.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดตีำมหลักธรรมำภบิำล 3,320 พอใจมำก 

รวม (เต็ม 3,600  คะแนน) 3,056 พอใจมาก 
 

  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย ์ 79.45 - - 
๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  88.89 - - 
๓.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรกรรมและอตุสำหกรรม 86.12 - - 
๔.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดตีำมหลักธรรมำภิ
บำล 

92.23 - - 

ภาพรวม 84.90   
   
สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  7,200  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 7,005 พอใจมำก 
๒.  มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 6,960 พอใจมำก 
๓.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 6,890 พอใจมำก 
๔  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 7,000 พอใจมำก 
๕.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 6,700 พอใจมำก 
๖.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 6,860 พอใจมำก 
๗.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 6,970 พอใจมำก 
๘.  มีกำรแกไ้ขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 6,600 พอใจมำก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชำชนไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 6,900 พอใจมำก 

รวม (เต็ม  6๔,8๐๐  คะแนน) 62,390 พอใจมาก 
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สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 97.30 - - 
๒.  มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 96.67 - - 
๓.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม 

95.70 - - 

๔  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 97.23 - - 
๕.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 93.06 - - 
๖.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 95.28 - - 
๗.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 96.81 - - 
๘.  มีกำรแกไ้ขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 91.67 - - 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชำชนไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 95.84 - - 

ภาพรวม 95.51   
 

สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

๑.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 745 พอใจมำก 
๒.  มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 732 พอใจมำก 
๓.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 763 พอใจมำก 
๔.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 741 พอใจมำก 
๕.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 768 พอใจมำก 
๖.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 765 พอใจมำก 
๗.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 791 พอใจมำก 
๘.  มีกำรแกไ้ขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 784 พอใจมำก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชำชนไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 762 พอใจมำก 

รวม (เต็ม 7,200  คะแนน) 6,851 พอใจมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

๑.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 7๔๓ พอใจมำก 
๒.  มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 6๕๐ พอใจมำก 
๓.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 6๔๐ พอใจมำก 
๔.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 7๔๑ พอใจมำก 
๕.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 6๖๕ พอใจมำก 
๖.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 6๓๗ พอใจมำก 
๗.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 7๓๕ พอใจมำก 
๘.  มีกำรแกไ้ขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 6๓๐ พอใจมำก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชำชนไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 6๔๗ พอใจมำก 

รวม (เต็ม 7,200  คะแนน) 6,088 พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

๑.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 6๕๓ พอใจมำก 
๒.  มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 6๔๔ พอใจมำก 
๓.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 6๕๑ พอใจมำก 
๔.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 6๔๘ พอใจมำก 
๕.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 6๔๙ พอใจมำก 
๖.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 6๔๘ พอใจมำก 
๗.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 6๕๘ พอใจมำก 
๘.  มีกำรแกไ้ขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 7๔๙ พอใจมำก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชำชนไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 6๕๔ พอใจมำก 

รวม (เต็ม 7,200  คะแนน) 5,954 พอใจมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  8๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

๑.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 6๔๘ พอใจมำก 
๒.  มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 6๖๐ พอใจมำก 
๓.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 6๖๑ พอใจมำก 
๔.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 7๕๓ พอใจมำก 
๕.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 7๓๗ พอใจมำก 
๖.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7๕๒ พอใจมำก 
๗.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 6๕๓ พอใจมำก 
๘.  มีกำรแกไ้ขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 7๕๔ พอใจมำก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชำชนไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 7๔๗ พอใจมำก 

รวม (เต็ม 7,2๐๐  คะแนน) 6,356 พอใจมาก 
 

  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม/งำน) ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์และ
ประเด็นกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  พบว่ำ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  84.90   
  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  92.23)  

- พอใจมำกสูงสุด   ร้อยละ  ๘๒.๐๙   
             (ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล) 
- พอใจมำกต่ ำสุด ร้อยละ  79.45   

 (ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย)์ 
  ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  95.51)  

- พอใจมำกสูงสุด        ร้อยละ ๗๙.30  
                               (มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม) 

- พอใจมำกต่ ำสุด  ร้อยละ 91.67 (กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน)
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3.3 แผนงานที่ด าเนินการ    โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

1 แผนงำน
กำรศึกษำ 

อุดหนุนส่วนรำชกำรโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำร
กลำงวัน) 

เพื่ออุดหนุนอำหำรกลำงวันศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก  4 ศูนย์  และเพื่อให้
เด็กนักเรยีนทุกคนไดร้ับอำหำร
กลำงวัน 

เพื่ออุดหนุนอำหำรกลำงวันศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก  4 ศูนย์  และเพื่อให้
เด็กนักเรยีนทุกคนไดร้ับอำหำร
กลำงวัน 

759,500    

2 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ท้ัง 4 
ศูนย์(รำยหัว)  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ท้ัง 
4 ศูนย์ (รำยหัว)   

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พฒันำเด็กเลก็ท้ัง 
4 ศูนย์ (รำยหัว)   

263,5๐๐    

3 โครงกำรจดักิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ   
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชำต ิ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนจัดกจิกรรมวัน
เด็กแห่งชำต ิ 

10๐,๐๐๐    

4 ค่ำอำหำรเสรมินม  ** (ส ำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย ์ และส ำหรับโรงเรียน
ในสังกัด (สพฐ.)ในเขตพื้นท่ีต ำบลโพนงำม  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้ออำหำรเสริม(นม) 
พร้อมดื่มให้กับ ศพด. และโรงเรยีนใน
สังกัด (สพฐ.)ในเขตพื้นท่ีต ำบลโพน
งำม  
  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้ออำหำรเสริม(นม) 
พร้อมดื่มให้กับ ศพด. และโรงเรยีนใน
สังกัด (สพฐ.)ในเขตพื้นท่ีต ำบลโพน
งำม  
  

1,412,320    

5 อุดหนุนส่วนรำชกำรสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) ในเขตพื้นท่ีต ำบลโพนงำม  
 

-เพื่ออุดหนุนอำหำรกลำงวันส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) ในเขตพื้นท่ีต ำบลโพนงำม และ
เพื่อให้เด็กนักเรยีนทุกคนไดร้ับอำหำร
กลำงวัน  

-เพื่ออุดหนุนอำหำรกลำงวันส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) ในเขตพื้นท่ีต ำบลโพนงำม และ
เพื่อให้เด็กนักเรยีนทุกคนไดร้ับอำหำร
กลำงวัน  

3,720,0๐๐    

6 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ท้ัง 4 
ศูนย์(ค่ำหนังสือเรียน)  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ท้ัง 
4 ศูนย์ (ค่ำหนังสือเรียน)   

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ท้ัง 
4 ศูนย์ (ค่ำหนงัสือเรียน)   

31,000    
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ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

7 แผนงำน
กำรศึกษำ 

โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ท้ัง 4 
ศูนย์(ค่ำเครื่องแบบนักเรียน)  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ท้ัง 
4 ศูนย์ (ค่ำเครื่องแบบนักเรียน)   

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็
ทั้ง 4 ศูนย์ (ค่ำเครื่องแบบนักเรยีน)   

46,5๐๐    

8 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ท้ัง 4 
ศูนย์(ค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน)  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ท้ัง 
4 ศูนย์ (รำยหัว)   

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็
ทั้ง 4 ศูนย์ (รำยหัว)   

66,650    

9 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ท้ัง 4 
ศูนย์(ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน)  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ท้ัง 
4 ศูนย์ (ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน)   

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร
สถำนศึกษำเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเลก็
ทั้ง 4 ศูนย์ (ค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน)   

31,000    

10 แผนงำน
สำธำรณสุข 

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรสขุในเขต
ต ำบลโพนงำม  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนสำธำรณสุขในพื้นที่ต ำบล
โพนงำม จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ๆ ละ 
20,000  บำท 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนสำธำรณสุขในพื้นที่ต ำบล
โพนงำม จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน ๆ ละ 
20,000  บำท 
 

260,000    

11 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและ
บริหำรจดักำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม   

-เพื่อส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนและ
บริหำรจดักำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

-เพื่อส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนและ
บริหำรจดักำรระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน 

292,๐๐๐    

12 โครงกำรฝึกอบรมและทบทวนชุด
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินเบื้องต้นองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโพนงำม   

-เพื่อฝึกอบรมและทบทวนชุด 
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินเบื้องต้น 
 

-เพื่อฝึกอบรมและทบทวนชุด 
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินเบื้องต้น 
 

5๐,๐๐๐    

13 โครงกำรส่งเสริมและรณรงค์ป้องกนัโรค 
ไข้เลือดออก  

-ลดอัตรำกำรป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนเขต อบต. โพนงำม 

-ลดอัตรำกำรป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนเขต อบต. โพน
งำม 

๑๐,๐๐๐    
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ล าดับ 

แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

14 แผนงำน
สำธำรณสุข 

โครงกำรส่งเสริมและรณรงค์ป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้ำและท ำหมันสุนัข  แมว)  

-จัดหำเวชภณัฑ์ควบคุมและป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้ำ จดับริกำรฉีดวัคซนี  
ฉีดยำคุมก ำเนิด ท ำหมันสุนัขและแมว 

-จัดหำเวชภณัฑ์ควบคุมและป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้ำ จดับริกำรฉีดวัคซนี  
ฉีดยำคุมก ำเนิด ท ำหมันสุนัขและ
แมว 

5๐,๐๐๐    

15 แผนงำนสังคม
สงเครำะห ์

จัดกิจกรรมวันผูสู้งอำยุ  
 

-จัดกิจกรรมวันผูสู้งอำยุประจ ำปี 
2562  

-จัดกิจกรรมวันผูสู้งอำยุประจ ำปี 
2562  

5๐,๐๐๐    

16 แผนงำนเคหะ
และชุมชน 

ด ำเนินกำรส ำรวจ รังวัด จัดท ำแนวเขตที่
สำธำรณประโยชน์ 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรส ำรวจ 
รังวัด จัดท ำแนวเขตท่ี
สำธำรณประโยชน์  

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรส ำรวจ 
รังวัด จัดท ำแนวเขตท่ี
สำธำรณประโยชน์  

5๐,๐๐๐    

17 แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้ฒแข็ง

ของชุมชน 

โครงกำรรณรงค์ป้องกันหญิงตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม
ตำม โครงกำรรณรงค์ป้องกันหญิง
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรมตำม โครงกำรรณรงค์
ป้องกันหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

1๐,๐๐๐    

18 โครงกำรจติแจ่มใส ร่ำงกำยแข็งแรง -ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม
ตำมโครงกำรจติแจ่มใส ร่ำงกำย
แข็งแรง  

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรมตำมโครงกำรจติแจ่มใส 
ร่ำงกำยแข็งแรง  

3๐,๐๐๐    

19 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคณุภำพ
ผู้สูงอำย ุ

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม
ให้ควำมรู้กับ อสม. บุตรหลำนของ
ผู้สูงอำยุ  

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรมให้ควำมรู้กับ อสม. บุตร
หลำนของผู้สูงอำยุ  

3๐,๐๐๐    

20 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนผูสู้งอำยุและผูพ้ิกำร -ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร
เยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร  

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร
เยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร  

1๐,๐๐๐    

21 แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรม
และ

นันทนำกำร 

โครงกำรจดักำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพตดิ  
 

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกำรเล่นกีฬำ
และเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงชุมชน/
หมู่บ้ำน 

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกำรเล่นกีฬำ
และเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำง
ชุมชน/หมู่บ้ำน 

25๐,๐๐๐    

22 โครงกำรจดักำรแขง่ขันกีฬำฟุตบอล
ส่งเสริมสุขภำพวัยท ำงำน  
 

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกำรเล่นกีฬำ
และเชื่อมควำมสำมัคค ี
 

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกำรเล่นกีฬำ
และเชื่อมควำมสำมัคค ี
 

2๐,๐๐๐    
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ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

23 แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรม
และ

นันทนำกำร 

โครงกำรจดักำรแข่งขันกีฬำจตรุมติร
สัมพันธ์  

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกำรเล่นกีฬำและ
เชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงหน่วยงำน 
 

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกำรเล่นกีฬำ
และเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำง
หน่วยงำน 
 

40,๐๐๐    

24 จัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
 

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกำรกีฬำและเช่ือม
ควำมสำมัคคีระหว่ำงหน่วยงำนในนำม 
อบต.โพนงำม 

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกำรกีฬำและ
เชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงหน่วยงำน
ในนำม อบต.โพนงำม 

50,๐๐๐    

25 โครงกำรส่งเสริมคนรักดนตรี พื้นเมือง/
สำกล 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
ส่งเสริมคนรักดนตรี พื้นเมือง/สำกล 
และค่ำวสัดุอุปกรณ ์
 

-เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
ส่งเสริมคนรักดนตรี พื้นเมือง/สำกล 
และค่ำวสัดุอุปกรณ ์
 

1๐,๐๐๐    

26 แผนงำน
วิทยำศำสตร ์

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อสำรสม้ คลอรีน 
หรือเคมภีัณฑ์อ่ืน ๆ ทีจ ำเป็นต้องกำรใช้
ในกิจกำรประปำ 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อสำรสม้ 
คลอรีน หรือเคมีภณัฑ์อื่น ๆ ที
จ ำเป็นต้องกำรใช้ในกิจกำรประปำ 
 

20๐,๐๐๐    

27 แผนงำนงบ
กลำง 

ค่ำใช้จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยแุละ
เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีควำมเป็นอยู่ทีด่ี
ผู้สูงอำยใุนเขต อบต.โพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ
และเพื่อให้ผูสู้งอำยุมีควำมเป็นอยูท่ี่
ดีผู้สูงอำยใุนเขต อบต.โพนงำม 
 

8,035,200    

28 ค่ำใช้จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้พิกำร  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพผู้พิกำรและ
เพื่อให้ผู้พิกำรมีควำมเป็นอยู่ที่ดผีูพ้ิกำร
ในเขต อบต.โพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นคำ่เบีย้ยังชีพผู้พิกำร
และเพื่อให้ผู้พิกำรมีควำมเป็นอยู่ทีด่ี
ผู้พิกำรในเขต อบต.โพนงำม 
 

2,208,000    

29 ค่ำใช้จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
และเพื่อให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผูป้่วย
เอดส์ในเขต อบต.โพนงำม 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์และเพื่อให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.โพนงำม 

210,๐๐๐    
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แผนงานที่ด าเนินการ    โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  

ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

1 แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

จัดงำนสืบสำนงำนประเพณีงำนแข่ง
เรือออกพรรษำและไหลเรือไฟ 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน
สืบสำนงำนประเพณีงำนแข่งเรือออก
พรรษำและไหลเรือไฟ ของต ำบลโพน
งำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน
สืบสำนงำนประเพณีงำนแข่งเรือออก
พรรษำและไหลเรือไฟ ของต ำบลโพน
งำม 
 

300,๐๐๐    

2 จัดงำนสืบสำนงำนประเพณีวัน
สงกรำนต ์
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน
สืบสำนงำนประเพณีวันสงกรำนต์ ของ
ต ำบลโพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน
สืบสำนงำนประเพณีวันสงกรำนต์ ของ
ต ำบลโพนงำม 
 

50,๐๐๐    

3 จัดงำนสืบสำนงำนประเพณลีอย
กระทง 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน
สืบสำนงำนประเพณีลอยกระทง ของ
ต ำบลโพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน
สืบสำนงำนประเพณีลอยกระทง ของ
ต ำบลโพนงำม 
 

50,๐๐๐    

4 จัดงำนสืบสำนงำนวันวิสำขบูชำ 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน
สืบสำนงำนวันวิสำขบูชำ ของต ำบล
โพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน
สืบสำนงำนวันวิสำขบูชำ ของต ำบล
โพนงำม 
 

20,๐๐๐    
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แผนงานที่ด าเนินการ    โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 

 

ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

1 แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังรอบ
หนองหมำกแซวด้ำนทิศตะวันตก 
บ้ำนดงสำร หมู่ที่ 5  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลูกรังรอบหนองหมำกแซวด้ำนทิศ
ตะวันตก บ้ำนดงสำร หมู่ที่ 5   
  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนลูกรังรอบหนองหมำก
แซวด้ำนทิศตะวันตก บ้ำนดงสำร 
หมู่ที่ 5   
  

400,๐๐๐    

2 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงกำรส่งเสริมอำชีพ (เพำะเหด็
ฟำงในตะกร้ำ)  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม
ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพ (เพำะเห็ด
ฟำงในตะกร้ำ)  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม
ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพ (เพำะ
เห็ดฟำงในตะกรำ้)  

3๐,๐๐๐    

3 โครงกำรส่งเสริมอำชีพ (กำรมัดผ้ำ
ย้อมครำม)  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม
ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพ (กำรมดัผ้ำ
ย้อมครำม) 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม
ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพ (กำรมดั
ผ้ำย้อมครำม) 
 

5 ๐,๐๐๐    

4 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์สำธิต
เศรษฐกิจพอเพียง) ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์
สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง) ระดบั
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

2๐,๐๐๐    

5 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรูด้้ำน
ขยะมูลฝอยของชุมชน 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
ให้ควำมรู้ด้ำนขยะมลูฝอยของชุมชน 
  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมให้ควำมรู้ดำ้นขยะมลูฝอย
ของชุมชน 
  

3๐,๐๐๐    
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 แผนงานที่ด าเนินการ    โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี   
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

1 แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป 

โครงกำรจดังำนวันท้องถิ่นไทย** 
(จำกข้อบัญญัติปี ๖2) 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน
วันท้องถิ่นไทย  วันท่ี 18  มีนำคม
ของทุกปี 
 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดั
งำนวันท้องถิ่นไทย  วันท่ี 18  
มีนำคมของทุกป ี
 

8,๐๐๐      

2 โครงกำรป้องกนัและแก้ไขปญัหำ
กำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
สร้ำงจิตส ำนึกผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิก
สภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงในสังกัด อบต.โพนงำม  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมสร้ำงจติส ำนึกผู้บริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น 
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้ง
ในสังกัด อบต.โพนงำม  

25,000    

3 ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ และพวงมำลำ 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อหรือจดัจ้ำงท ำ
ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ 
ส ำหรับกำรจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี 
งำนพิธีต่ำง ๆ 
  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อหรือจดัจ้ำงท ำ
ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ 
ส ำหรับกำรจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี 
งำนพิธีต่ำง ๆ 
  

5,000    

4 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   -ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

-ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

100,๐๐๐    

5 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน   -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

5๐,๐๐๐    

6 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำม 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 

5๐,๐๐๐    

7 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำม 

15,๐๐๐    



 

-79- 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

8 แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป 

ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำม 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 

10๐,๐๐๐    

9 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร ่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร ่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 
 

20,๐๐๐    

10 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพน
งำม 
 

30,๐๐๐    

11 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบำลต ำบลอำกำศอ ำนวย 

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนเทศบำล
ต ำบลอำกำศอ ำนวย ตำมโครงกำร
จัดตั้งศูนย์ข่ำวสำร 

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนเทศบำล
ต ำบลอำกำศอ ำนวย ตำมโครงกำร
จัดตั้งศูนย์ข่ำวสำร 

20,000    

12 ค่ำวัสด ุ -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

5๐,๐๐๐    

13 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพน
งำม 
 

30,๐๐๐    

14 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   -ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

-ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อใหส้ำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

30,๐๐๐    

15 แผนงำนรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   -ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

-ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

40,๐๐๐    

16 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง   -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

5,๐๐๐    



 

-80- 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

17 แผนงำนรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำม 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 

3๐,๐๐๐    

18 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร ่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร ่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 
 

10,๐๐๐    

19 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำม 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 

3๐,๐๐๐    

20 ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนจ้ำง
ส ำหรับงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนจ้ำง
ส ำหรับงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย  

20,๐๐๐    

21 ค่ำวัสดุเครื่องดับเพลิง   -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุเครื่องดับเพลงิ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุเครื่องดับเพลงิ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพน
งำม 

20,๐๐๐    

22 ค่ำวัสด ุ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุอื่นๆที่ใช้ส ำหรับ
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุอื่นๆที่ใช้ส ำหรับ
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพน
งำม 

5๐,๐๐๐    

23 แผนงำนกำรศึกษำ ค่ำวัสดสุ ำนักงำน   -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

3๐,๐๐๐    

24 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร ่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร ่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 

30,๐๐๐    



 

-81- 

ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

25 แผนงำน
กำรศึกษำ 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   -ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

-ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

80,๐๐๐    

26 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำม 
 

30,๐๐๐    

27 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพน
งำม 

30,๐๐๐    

28 ค่ำติดตั้งรำงน้ ำฝน ศพด.บำ้นดง  -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตดิตั้งรำงน้ ำฝน ศพด.
บ้ำนดงสำร ปริมำณควำมยำว  24  
เมตร 

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตดิตั้งรำงน้ ำฝน 
ศพด.บ้ำนดงสำร ปริมำณควำมยำว  
24  เมตร 

10,6๐๐    

29 ค่ำติดตั้งรำงน้ ำฝน ศพด.บำ้นโพนงำม   -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตดิตั้งรำงน้ ำฝน ศพด.
บ้ำนโพนงำม ปริมำณควำมยำว  35  
เมตร 

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตดิตั้งรำงน้ ำฝน 
ศพด.บ้ำนโพนงำม ปรมิำณควำม
ยำว  35  เมตร 

15,5๐๐    

30 ค่ำปรับปรุงซ่อมหลังคำ  ศพด.บ้ำนเสำวัด   -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 
ศพด.บ้ำนเสำวัด ขนำดพื้นท่ี  
232.40 ตำรำงเมตร 

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 
ศพด.บ้ำนเสำวัด ขนำดพื้นท่ี  
232.40 ตำรำงเมตร 

98,0๐๐    

31 แผนงำน
สร้ำงควำม
เข็มแข็งของ

ชุมชน 

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผน
ชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่นและกิจกรรม
สนับสนุนกำรจัดประชุมประชำคม 
 

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  

- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำแผน
ชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่น  

10,๐๐๐      

32 โครงกำรเลือกตั้งขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม  
 

-เพื่อจัดกำรเลือกตั้งขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
ประชำชนในเขต อบต.โพนงำม 
 

-เพื่อจัดกำรเลือกตั้งขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
ประชำชนในเขต อบต.โพนงำม 
 

20๐,๐๐๐    



 

-82- 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

33 แผนงำนสร้ำง
ควำมเข็มแข็งของ

ชุมชน 

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลส ำคัญ 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกับกำร
ด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง
ถนนในช่วงเทศกำบส ำคัญ เช่น 
เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบักำร
ด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำบส ำคัญ เช่น 
เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์  
 

20,000    

34 โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรสรำ้ง
ควำมปรองดองและสมำนฉันท์ของคนใน
ชำติ 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสรมิและ
สนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์ของคนในชำติ  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสรมิและ
สนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดอง
และสมำนฉันท์ของคนในชำติ  
 

20,000    

35 โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถำนศึกษำ 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฝึกอบรมกำร
ป้องกันและระงับอัคคภีัยใน
สถำนศึกษำ 
  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฝึกอบรม
กำรป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถำนศึกษำ 
  

30,000    

36 ด ำเนินกิจกรรมของ อปพร. 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยอันเกี่ยวเนือ่ง
กับกำรปฏิบัติงำนของ อปพร. เชน่ 
กำรสวนสนำมเนื่องในวัน อปพร. กำร
เดินทำงไปรำชกำรของ อปพร.  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยอันเกี่ยวเนือ่ง
กับกำรปฏิบัติงำนของ อปพร. เชน่ 
กำรสวนสนำมเนื่องในวัน อปพร. 
กำรเดินทำงไปรำชกำรของ อปพร.  
 

20,000    

37 กำรป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนจำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร ป้องกัน
และบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนจำกสำธำรณภัยตำ่ง  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนจำกสำธำรณภัยต่ำง  

50,000    

38 โครงกำรรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ ำ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ใน
งำนด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ในงำนด้ำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย  

40,๐๐๐    



 

-83- 
 
ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
39 แผนงำน

สำธำรณสุข 
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพ
ติด  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด  

50,000    

40 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   -ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

-ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

40,๐๐๐    

41 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำม 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 

2๐,๐๐๐    

42 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำม 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 

8๐,๐๐๐    

43 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตรห์รือ
กำรแพทย์ วัสดุเคมีภณัฑต์่ำง ๆ ใน
กำรป้องกันควบคุมหรือรักษำ
โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์ วัสดุเคมภีัณฑ์ต่ำง ๆ 
ในกำรป้องกันควบคุมหรือรักษำ
โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
 

6๐,๐๐๐    

44 ค่ำวัสดุอื่น  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่น รถเข็นผู้ปว่ย
แบบพับส ำหรับผูสู้งอำยุ (หน่วยกู้ชีพ
กู้ภัย อบต.โพนงำม) จ ำนวน 1 คนั 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่น รถเข็น
ผู้ป่วยแบบพับส ำหรับผู้สูงอำยุ 
(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.โพนงำม) 
จ ำนวน 1 คัน 
 

6,0๐๐    

45 แผนงำนศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

ค่ำติดตั้งตำข่ำยสนำมฟุตบอล 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตดิตั้งตำข่ำยสนำม
ฟุตบอล ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนงำม ยำว 20 เมตร   
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตดิตั้งตำข่ำยสนำม
ฟุตบอล ในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม ยำว 20 เมตร   
 

15,300    



 

-84- 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

46 แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   -ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

-ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
 

250,๐๐๐    

47 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน   -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
 

2๐,๐๐๐    

48 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพน
งำม 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น  ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 
 

5๐,๐๐๐    

49 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร ่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม 
 

20,๐๐๐    

50 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ก่อสรำ้ง 
ต่ำง ๆ  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ก่อสรำ้ง
ต่ำง ๆ  
 

50,๐๐๐    

51 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพน
งำม 
 

30,๐๐๐    

52 ค่ำวัสดสุ ำรวจ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำรวจ เช่น ตลับ
เมตร เทปวัด บันได  ฯลฯ  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำรวจ เช่น 
ตลับเมตร เทปวัด บันได  ฯลฯ 
  

20,๐๐๐    

53 ค่ำวัสดไุฟฟ้ำและวิทย ุ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำต่ำง ๆ เช่น 
สำยไฟฟ้ำ ปลั๊ก สวิทซ์ ฯลฯ  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำต่ำง ๆ 
เช่น สำยไฟฟ้ำ ปลั๊ก สวิทซ์ ฯลฯ  

200,๐๐๐    



 

-85- 
 
ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
54 แผนงำนเคหะและ

ชุมชน 
อุดหนุนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อำกำศอ ำนวย  (เสนอโดย บ้ำน
ชุมชนพัฒนำ หมู่ที่ 8 

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอำกำศอ ำนวย ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
แรงต่ ำ สำยบำ้นนำยเวนิจ – ถนนบ้ำนถ้ ำเต่ำ
และบ้ำนนำยสุทธิอำด-บ้ำนนำยจกัรพงษ์ 
ผ่องใสศรี และถนนสำยบ้ำนข้ำวแป้ง ปำก
ยำม-บ้ำนนำยมงคลถึงมุมโรงเรยีนฝั่งทิศใต้  
  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคอำกำศอ ำนวย ในกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ สำยบ้ำนนำย
เวนิจ – ถนนบ้ำนถ้ ำเต่ำและบ้ำนนำย
สุทธิอำด-บ้ำนนำยจักรพงษ์ ผ่องใสศรี 
และถนนสำยบ้ำนข้ำวแป้ง ปำกยำม-
บ้ำนนำยมงคลถงึมมุโรงเรียนฝั่งทิศใต้  
  

150,๐๐๐    

55 อุดหนุนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อำกำศอ ำนวย  (เสนอโดย บ้ำน
โพนงำม  หมู่ท่ี 1 

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอำกำศอ ำนวย ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
แรงต่ ำ สำยจำกวัดป่ำช้ำ – สำมแยกนำนำย
ทะนงศักดิ์ บุญชำญ  
 

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคอำกำศอ ำนวย ในกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ สำยจำกวัดป่ำ
ช้ำ – สำมแยกนำนำยทะนงศักดิ์ บุญ
ชำญ  
 

34,๐๐๐    

56 อุดหนุนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อำกำศอ ำนวย  (เสนอโดย บ้ำน
โพนงำม  หมู่ท่ี 10) 

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอำกำศอ ำนวย ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
แรงต่ ำ สำยบำ้นนำงใบอ่อน แสงมณี – บ้ำน
นำยสุรพล  บุตรสุวรรณ ์ 
 

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคอำกำศอ ำนวย ในกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ สำยบ้ำนนำงใบ
อ่อน แสงมณี – บ้ำนนำยสุรพล  บุตร
สุวรรณ ์ 
 

70,๐๐๐    

57 แผนงำน
อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้ำนดงเสียว  หมู่ที่ 
13   

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดงเสยีว  หมู่ที่ 13 
สำยบ้ำนนำยปฏิพล ประชุมสุข-ระบบ
ประปำหมู่บ้ำน   
   

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดงเสียว  
หมู่ที่ 13 สำยบ้ำนนำยปฏิพล ประชุม
สุข-ระบบประปำหมู่บ้ำน   
   

381,๐๐๐    
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ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
58 แผนงำน

อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้ำนดงเสียว  หมู่ที่ 
3   

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดงเสยีว  หมู่ที่ 3 
สำยสำมแยกต้นยำงใหญ-่บ้ำนนำยอนุวัฒน์  
  
 

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนดงเสียว  
หมู่ที่ 3 สำยสำมแยกต้นยำงใหญ-่บ้ำน
นำยอนุวัฒน์  
 

413,๐๐๐    

59 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้ำนเสำวัด  หมู่ที่ 
12   

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเสำวดั  หมู่ท่ี 12 
สำยหน้ำบ้ำนนำยค ำไพ อินตำ-บ้ำนนำยบุญ
ตำ  ใขค ำ  
 

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเสำวัด  
หมู่ที่ 12 สำยหน้ำบำ้นนำยค ำไพ อิน
ตำ-บ้ำนนำยบุญตำ  ใขค ำ  
 

310,๐๐๐    

60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้ำนเสำวัด  หมู่ที่ 6 
ช่วงที่ 1   

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเสำวดั  หมู่ท่ี 6 
ช่วงที่ 1 สำยบ้ำนนำยค ำมำ  แก่นท้ำว – 
บ้ำนนำยทองแดง ช่วงที่ 1  
  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเสำวัด  
หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 สำยบ้ำนนำยค ำมำ  
แก่นท้ำว – บ้ำนนำยทองแดง ช่วงที่ 1  
  

58,๐๐๐    

61 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้ำนเสำวัด  หมู่ที่ 6 
ช่วงที่ 2   

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเสำวดั  หมู่ท่ี 6 
ช่วงที่ 2 สำยบ้ำนนำยค ำมำ  แก่นท้ำว – 
บ้ำนนำยทองแดง ช่วงที่ 2  
 

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเสำวัด  
หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 สำยบ้ำนนำยค ำมำ  
แก่นท้ำว – บ้ำนนำยทองแดง ช่วงที่ 2  
 

335,๐๐๐    

62 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้ำนเสำวัด  หมู่ที่ 
12   

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเสำวดั  หมู่ท่ี 12 
สำยบ้ำนนำยระไม ไชยตะวงค-์บ้ำนนำยบุญ
สิน  ชินวัน  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนเสำวัด  
หมู่ที่ 12 สำยบ้ำนนำยระไม ไชยตะ
วงค์-บ้ำนนำยบุญสิน  ชินวัน  

167,๐๐๐    
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ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
63 แผนงำน

อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

โครงกำรก่อสร้ำงทำงระบำยน้ ำ  
บ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 1  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงทำง
ระบำยน้ ำบำ้นโพนงำม หมู่ที่ 1  สำยบ้ำน
นำยประมวล-แยกโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลโพนงำม  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
ทำงระบำยน้ ำบ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 1  
สำยบ้ำนนำยประมวล-แยก
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพน
งำม  

381,๐๐๐    

64 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
บ้ำนดงมะกุ้ม  หมู่ที ่7  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำบำ้นดงมะกุม้  หมู่ท่ี 7  สำยบ้ำน
นำยกำสี บุญชำญ –บ้ำนนำงนำรี ประชุมสุข   

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำบ้ำนดงมะกุ้ม  หมู่ที่ 7  
สำยบ้ำนนำยกำสี บุญชำญ –บ้ำนนำง
นำรี ประชุมสุข   

303,๐๐๐    

65 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
บ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 2  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำบำ้นโพนงำม หมู่ที่ 2  สำยบ้ำน
นำยวิสิทธิ์ศักดิ์ บุญชำญ – หนองอีเลิง
ตอนล่ำง   

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำบ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 2  
สำยบ้ำนนำยวสิิทธ์ิศักดิ์ บุญชำญ – 
หนองอีเลิงตอนล่ำง   

251,๐๐๐    

66 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
บ้ำนเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำบำ้นเกษมสมบูรณ์ หมู่ที ่9  สำย
บ้ำนนำยหนูนำ – ตลำดสด หมู่ท่ี 10  
 

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำบ้ำนเกษมสมบรูณ์ หมู่ที่ 
9  สำยบ้ำนนำยหนูนำ – ตลำดสด 
หมู่ที่ 10  
 

347,๐๐๐    

67 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
บ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 10  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำบำ้นโพนงำม หมู่ที่ 10  สำยบ้ำน
นำงสมสมัย-บ้ำนำยพงษ์ ไตรจันทร์  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำบ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 10  
สำยบ้ำนนำงสมสมัย-บ้ำนำยพงษ์ ไตร
จันทร์  

327,๐๐๐    

68 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
บ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 10  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำบำ้นโพนงำม หมู่ที่ 10  สำยหน้ำ
ศำลำประชำคม-แยกบ้ำนนำงเฉลำ  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำบ้ำนโพนงำม หมู่ที่ 10  
สำยหน้ำศำลำประชำคม-แยกบ้ำนนำง
เฉลำ  

79,๐๐๐    
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ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
69 แผนงำน

อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
บ้ำนพลังใหม่ หมู่ท่ี 11  

-เพื่อเพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำบำ้นพลังใหม่ หมู่ท่ี 11  สำยบ้ำน
นำยเย็น- บ้ำนนำยก ำจัด   

-เพือ่เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำบ้ำนพลังใหม่ หมู่ท่ี 11  
สำยบ้ำนนำยเย็น- บ้ำนนำยก ำจัด   

360,๐๐๐    

70 แผนงำน
กำรเกษตร 

ค่ำวัสดุกำรเกษตร** 
(จำกข้อบัญญัติ ปี ๖2) 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตรต่ำง 
ๆ เช่น ใบมีด เชือก ผ้ำใบหรือผำ้พลำสติก  
  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์
กำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น ใบมีด เชือก 
ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก  
  

10,๐๐๐    

71 โครงกำรรักษ์ป่ำ รักษ์น้ ำ รักษำ
แผ่นดิน** 
(จำกข้อบัญญัติ ปี ๖2) 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำและป่ำ รวมทั้ง
สร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรำชำต ิ
  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำ
และป่ำ รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกของ
ประชำชนในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม
และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรำชำต ิ
  

10,๐๐๐    

72 โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำรฯิ** 
(จำกข้อบัญญัติ ปี ๖2) 
 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนรุักษ์ทรพัยำกรธร
รำชำต ิอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
  

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรำชำต ิอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำรฯิ 
  

10,๐๐๐    

73 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   -ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ
  

100,๐๐๐     

74 ขุดลอกล ำห้วยสำยแข้ตีนกุด
ตอนบน บ้ำนท่ำแร่ หมู่ที่ 4 

-ค่ำขุดลอกล ำห้วยสำยแข้ตีนกุดตอนบน บ้ำน
ท่ำแร่ หมู่ที่ 4  
 

420,๐๐๐     
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ล าดับ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
75 แผนงำนกำร

พำณิชย ์
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม   -ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
-ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

50,๐๐๐    

76 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน   -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม 

20,๐๐๐    

77 ค่ำวัสดุอื่น   -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุประปำ เช่น ท่อพีวีซี 
ก๊อกน้ ำ สำยยำง กำวประสำนท่อเทปพัน
เกลียว ฯลฯ 
 

-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวัสดุประปำ เช่น 
ท่อพีวีซี ก๊อกน้ ำ สำยยำง กำวประสำน
ท่อเทปพันเกลียว ฯลฯ 
 

100,๐๐๐    

78 แผนงำนงบกลำง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  -เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงำนจ้ำง 

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้กับพนักงำนจ้ำง 

137,000    

79 เงินส ำรองจ่ำย   -เพื่อจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำย 
และเพื่อใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินท่ีมสีำธำรณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทำปญัหำควำมเดอืดร้อน
ของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั้น  
 

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำย 
และเพื่อใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินท่ีมสีำ
ธำรณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทำปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็น
ส่วนรวมเท่ำนั้น  
 

194,234    

80 รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน  
 

เพื่อจ่ำยเป็น ๑) เงินสมทบ สปสช.  (กองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิน่ 
 

เพื่อจ่ำยเป็น ๑) เงินสมทบ สปสช.  
(กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่น 
 

129,900    

81 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กบท)  

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบ กบท. ตำม พ.ร.บ. 
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๐๐ 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบ กบท. ตำม 
พ.ร.บ. บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 

220,000    
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

4.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำมได้ส่งแบบสอบถำมให้แกนน ำหมู่บ้ำนกรอกแบบสอบถำมควำม

พึงพอใจต่อกำรบริกำรของต ำบลโพนงำม จ ำนวนประชำกรที่ท ำแบบประเมิน   จ ำนวน   8๐   คน พบว่ำมีเพศชำย 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 60  เพศหญิง จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ อำยุ
ระหว่ำง 25-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.50  รองลงมำคือ อำยุระหว่ำง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 กำรศึกษำ
ส่วนใหญ่จบชั้นมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมำคือ จบชั้นประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
27.50 อำชีพส่วนใหญ่ของประชำกรในต ำบลโพนงำมที่ตอบแบบสอบถำมท ำอำชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 90  

ท ำให้เห็นว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่ที่มีบทบำทมีควำมสำมำรถในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นและเป็นผู้น ำ 
ส่วนใหญ่ท ำอำชีพเกษตรกรรม และได้สัมภำษณ์มีอำชีพรองคือรับจ้ำงทั่วไป  ซึ่งประชำกรอำศัยอยู่กันในระบบ
เครือญำติที่พ่ึงอำอำศัยกัน  

  4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  3,600 คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  2,860 พอใจมำก 
๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  3,200 พอใจมำก 
๓.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 3,100 พอใจมำก 
๔.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิ
บำล 3,320 

พอใจมำก 

รวม (เต็ม 3,600  คะแนน) 3,056 พอใจมาก 
 

จำกำรส ำรวจแบบสอบถำมควำมพึงพอใจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ตำมยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของต ำบลโพนงำม ทั้ง 4 ด้ำน พบว่ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรร
มำภิบำล ได้รับคะแนนควำมพึงพอใจสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 92.23 เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่ประชำชนให้ควำมสนใจ
ต่อกำรพัฒนำพ้ืนที่เช่น โครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำน โครงกำรที่ให้ควำมส ำคัญและประโยชน์ต่อประชำชนมำกที่สุด ซึ่ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีควำมสะดวกสบำย
ปลอดภัยต่อประชำชนมำกที่สุด  

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 

   กำรด ำเนินโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ร้อยละ 95 มีปฏิบัติเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำ
ที่ก ำหนดในแผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ท ำให้เทศบำลต ำบลท่ำก้อนทรำบกำรด ำเนินโครงกำร
เป็นไปตำมห้วงเวลำที่ก ำหนดเอำไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนหรือไม่  และเป็นห้วงเวลำที่ด ำเนินกำรเหมำะสมต่อ
ถูกต้องหรือไม่  มีหำกเกิดควำมล่ำช้ำจะส่งผลกระทบกำรกำรรำยงำนผลรำยไตรมำส    

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  ยุทธศำสตร์

ประเทศ  ค่ำนิยมหลักของคนไทย  นโยบำยของรัฐบำล  ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบล
แห่งชำติ (คสช.)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  แผนพัฒนำต ำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ  แนวทำงกำรกำรพัฒนำ 
นโยบำยผู้บริหำร  รวมทั้งปัญหำ  ควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชน 
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 (๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
 กำรบรรจุโครงกำรในแผนพัฒนำเป็นโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นต่อประชำชนในชุมชน  สำมำรถแก้ไขปัญหำ

ที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของท้องถิ่น  โดยค ำนึงถึงงบประมำณของท้องถิ่น   
(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม พิจำรณำถึงควำมก้ำวหน้ำในอนำคตของท้องถิ่นโดยพิจำรณำ 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดี  มีถนนในกำรสัญจรไปมำได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร

อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้ำสำธำรณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ ำใน
กำรเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับกำรศึกษำบั้นพ้ืนฐำนทุกคน  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรดูแล

อย่ำงทั่วถึงกลุ่มอำชีพมีควำมแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบำด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภำพควำมเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่
อำศัยที่มีสภำพมั่นคงแข็งแรง  ประชำชนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชำชนได้รับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยำเสพติด  ปลอดกำรพนัน  

อบำยมุข  กำรทะเลำะวิวำท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
มีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ  กำรพำณิชยกรรมเพ่ิมมำกขึ้น มีกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมำกขึ้น  

ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในกำรด ำรงชีวิต   
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยำกรธรรมชำติไม่ถูกท ำรำย  สภำพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปรำศจำกมลภำวะที่เป็นพิษ ขยะ

ในชุมชนลดลงและถูกก ำจัดอย่ำงเหมำะสม  ปริมำณน้ ำเลียลดลง  กำรระบำยน้ ำดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับกำรส่งเสริม

อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชำชน  เด็กและเยำวชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึก เกิดควำมตระหนัก และเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสำนภูมิปัญญำและคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชี วิต ค่ำนิยมที่ดีงำม 
และควำมเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ควำมส ำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่ำของประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น ควำมเป็นมำ
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้ำงควำมภูมิใจและจิตส ำนึกในกำรรักษำวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
สืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ด ำเนินกำร ติดตำมและประเมินโครงกำรที่ด ำเนินกำรสำมำรถ

ด ำเนินกำรได้บรรลุวัตถุประสงค์ มีกรประเมินควำมพึงพอใจหลังกำรจัดท ำโครงกำรทุกครั้งของ ผู้เข้ำร่วมส่งผลให้
กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถแก้ไขปัญหำของชุมชนได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกครั้ง   
งบประมำณถูกใช้ไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่ำงคุ้มค่ำ  มี
กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  มีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้มีกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนอย่ำงทันท่วงที เพ่ือ

แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งภำยในต ำบลท่ำก้อน  ส่งผลให้เกิดกลไกกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมภำยในองค์กร 
และชุมชน โดยได้รับควำมร่วมมือทั้ง 4 องค์กรหลัก ซึ่งประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงำน
รำชกำร และประชำชนได้มีมำส่วนร่วมกำรบริหำรจัดกำรปัญหำที่ท ำให้เกิดข้อขัดแย้ง 



 

-92- 
 

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
 ผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นส่งผลประโยชน์ต่อองค์กร และประชำชนอย่ำงมำก เนื่องจำก องค์กำร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมใกล้ชิดประชำชนมนพ้ืนที่ ท ำให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคต่อกำรพัฒนำในพ้ืนที่ได้เป็น
อย่ำงดี จำกกำรด ำรงชีพของชำวบ้ำนพบว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม มีกำรสนับสนุนปัจจัยหลำยด้ำนเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำกรทุกช่วงวัน ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้วิเครำะห์สภำพจำกปัจจัย
หลำยอย่ำงส่งผลให้ทั้ง 13 กลุ่มประชำกร มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ส่งเสริม
กำรฝึกอำชีพ ให้ควำมรู้สร้ำงเครือข่ำยเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น 

 
 
  



 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
 1.1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 จ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม พบว่ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ มี 28 โครงกำร ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ด ำเนินกำรจริงทั้งหมด 29 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 96.55  ซึ่งโครงกำรที่เพ่ิมมำคือ โครงกำรที่เป็นกำรจัดซื้อวัสดุ ซึ่งได้แยกประเภทของวัสดุท ำให้โครงกำร
พัฒนำที่จัดท ำเพิ่มขึ้น  
 1.1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  
 จ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น มีจ ำนวน 8 โครงกำรในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ซึ่ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ด ำเนินกำรจริง จ ำนวน 4 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 50.00                   
    1.1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 
 จ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำ จ ำนวน 23 โครงกำร ที่ด ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 5 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 21.73 
 1.1.4  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
 จ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
จ ำนวน 65 โครงกำร ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ด ำเนินกำรจัดท ำในปีงบประมำณ จ ำนวน 81 โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ 85.24 ซึ่งพบว่ำส่วนใหญ่จ ำเป็นกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้ำสู่พ้ืนที่
กำรเกษตร  

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกตำรำงดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำโครงกำรที่ด ำเนินกำรในยุทธศำสตร์ที่ 1 และยุทธศำสตร์ที่ 4 จะมำกกว่ำ
โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น เนื่องจำกตำมแผนด ำเนินงำนได้แยกประเภทของวัสดุออกเป็นหลำยประเภท ท ำให้มี
โครงกำรมำกกว่ำในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

28 
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ตามแผนพฒันา ด าเนินการจริง ร้อยละ 
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  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดยภำพรวม โดยได้มี
กำรประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินงำนของต ำบลใน
ภำพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของต ำบลใน 
               ภำพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 
      โพนงำมในแต่ละยุทธศำสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนบริกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วน 
               ต ำบลโพนงำม (ให้หน่วยงำนภำยนอกด ำเนินกำร) 

 
 1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 

 ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม ได้ใช้กำร
วิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถำนกำรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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แนวทำงกำรพัฒนำ จุดแข็ง / โอกำส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้ำนเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
-   กำรเกษตรที่ เป็นฐำนหลักที่สำมำรถรองรับวิกฤต

เศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลำดที่ส ำคัญ 
-   มีภูมิประเทศและภูมิอำกำศรวมทั้งสภำวะแวดล้อมที่

เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตร 
-   มีโครงสร้ำงกำรคมนำคมขนส่งสำมำรถ 
   ติดต่อได้ตลอดพื้นที่ท้ังจังหวัด มีถนนสำยหลักตัดผ่ำน 
- มีควำมร่วมมือกันทุกฝ่ำยไม่มีควำมขัดแย้งกันเองใน

ชุมชน เป็นต้น 
- มีแหล่งผลิต มุ้ง เปล ผ้ำห่มเป็นต้นสำมำรถสร้ำงรำยได้
ให้คนในชุมชน 

จุดอ่อน 
-  ขำดกำรจัดกำรด้ำน ทรัพยำกรธรรมชำติ  
-  ขำดกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่ม

ผู้ผลิตบำงกลุ่ม 
-  ปัญหำหนี้สินของเกษตรกร 
-  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในต ำบล 

 โอกำส 
-  รัฐบำลให้ควำมส ำคัญในกำรกระจำยอ ำนำจ      -  ภำวะ
วิกฤตด้ำนอำหำรโลกท ำให้รัฐบำลให้ควำมสนใจและ
สนับสนุนส่งเสริมกำรปลูกพืชที่เป็นอำหำรเพิ่มมำกข้ึน 
 

อุปสรรค 
- สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในระดับประเทศ 
ภูมิภำคส่งผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
- รำคำผลผลิตตกต่ ำชำวบ้ำนยังต้องรับภำระ
หนี้สินต่อเนื่อง 

ด้ำนกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 
-  มีศำสนำเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชำชนมีจิตใจโอบอ้อมอำรี 
เอื้อเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถำนศึกษำในระดับประถมศึกษำในต ำบลที่มีควำม
พร้อมมีศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
-  มีวัดเป็นสถำนที่ที่สำมำรถพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม
พร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปรำชญ์และภูมิปัญญำท้องถิ่นจ ำนวนมำกที่มีศักยภำพ
ในกำรพัฒนำ 

จุดอ่อน 
-  คนบำงกลุ่มขำดจริยธรรม คุณธรรม ขำด

ระเบียบวินัย 
-  ค่ ำนิยมยึดติดกับวั ตถุสิ่ งของและบริ โภค

ฟุ่มเฟือยแพร่กระจำยเพิ่มมำกขึ้น 
 
 

 โอกำส 
-  พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติจะท ำให้ภำยในจังหวัดมีกำรจัด

กำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นต่ำงๆ    
ในเขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจำยอ ำนำจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ให้ เทศบำล. มีอ ำนำจหน้ำท่ีจัดกำรศึกษำ 

-  รัฐบำลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบำทในกำรอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ำยทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นมำกขึ้น 

-   ภำยในจังหวัดมีกำรศึกษำทุกระดับ 

อุปสรรค 
-  สื่อต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ำมี

อิทธิพลต่อเด็กและเยำวชน ท ำให้กระแสบริโภค
นิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมำกข้ึน ท ำลำยวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของประชำชน  

-  ขำดแคลนแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ส ำหรับน ำไปผลิต
น้ ำประปำ 

-ไฟฟ้ำสู่พื้นที่กำรเกษตรยังไม่เพียงพอ 
 
 

 โอกำส 
-  พ.ร.บ.กำรกระจำยอ ำนำจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542 ได้ท ำให้ เทศบำล.มีรำยได้เพิ่มขึ้นในกำร
น ำไปพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรวมทั้งด้ำน 

อื่น ๆ 
 

อุปสรรค 
-  สภำพภูมิประเทศ ควำมเปลี่ยนแปลงจำก
สภำวะโลกร้อน กำรเกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรงมำก
ขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ท ำให้
ถนนช ำรุดเสื่อมโทรมเร็วกว่ำปกติ 
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แนวทำงกำรพัฒนำ จุดแข็ง / โอกำส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้ำนสำธำรณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 3 แห่งในเขต

พื้นที่  และอำสำสมัครสำธำรณสุขที่มีศักยภำพ
สำมำรถให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขแก่ประชำชนได้ดี
ในระดับหนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอำยุที่เอำใจใส่ในกำรให้ควำมส ำคัญ
เรื่องสุขภำพผู้สูงอำยุในต ำบลท่ำก้อน 

จุดอ่อน 
-  ประชำชนบำงกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภำพอนำมัยและ

อนำมัยสิ่งแวดล้อม 
 

 โอกำส 
-   ประชำชนสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลใน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลได้ง่ำยเนื่องจำกเป็น
พื้นที่ไม่ห่ำงไกล 

อุปสรรค 
- ต ำบลท่ำก้อนยังไม่มีรถพยำบำล ท ำให้กำรขนส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉินล่ำช้ำ และอยู่ห่ำงไกลจำกโรพยำบำล  

ด้ำนพัฒนำกำรเมืองและ
กำรบริหำร 

จุดแข็ง 
-  ป ร ะ ช ำ ชน มี ค ว ำ ม ตื่ น ตั ว แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น

กระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่น มีกำรรวมกลุ่มในชุมชน 
-  ประชำชนมีควำมตื่นตัวทำงกำรเมือง 
-  มีกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว 

ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ มี

ศักยภำพในกำรบริหำรงำน 
-   ประชำชนมีควำมจริงจังในกำรท ำงำน  มีควำมเป็น

ตัวของตัวเองสูง 

จุดอ่อน 
-  ประชำชนยังขำดควำมรู้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ

ประชำชน 
-  
 
 

 โอกำส 
-  รัฐบำลเน้นกำรให้สิทธิเสรีภำพแก่ประชำชน ส่งเสริม

กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกำสกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน 

  

ด้ำนพัฒนำสังคม จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมกำรหมู่บ้ำน กลุ่มสตรี อส

ม./กองทุนหมู่บ้ำน/อปพร.  
 โอกำส 
-  พ.ร.บ.กระจำยอ ำนำจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 ได้ให้อ ำนำจหน้ำที่ เทศบำล. ในกำร
จัดบริกำรสำธำรณะทำงด้ำนสวัสดิกำรสังคมมำกข้ึน 

-   นโยบำยรัฐบำลในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดอย่ำงจริงจัง ซึ่งถือเป็นวำระแห่งชำติ 

จุดอ่อน 
-  ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ปัญหำกำรพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่ำงๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในหมู่บ้ำน 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภำพแวดล้อมมีสภำพที่ดีพื้นที่ 40% ของต ำบลท่ำ

ก้นเป็นป่ำไม้ ซึ่งมีกำรอนุรักษ์บำงพื้นที่ ท ำให้สภำวะ
แวดล้อมน่ำอยู่  

-  
 โอกำส 
- รัฐบำลมีนโยบำยและให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมถึงกำรป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำสิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-  ป ร ะ ช ำ ช น ข ำ ด จิ ต ส ำ นึ ก ใ น ก ำ ร รั ก ษ ำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-  กำรใช้ทรัพยำกรไม่คุ้มค่ำ ฟุ่มเฟือย  
 
อุปสรรค 
- เกิดไฟป่ำเผำผลำญต้นไม้ ทุ่งนำ  ท ำให้ต้นไม้
บำงส่วนไม่สำมำรถเติบโตได้ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชน

และทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต ำบล  โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเป็นกำรวิเคร ำะห์
สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  เป็นกำร

ตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภำพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  กำรเมือง  กฎหมำย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเครำะห์เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำร (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ  กำรวิเครำะห์สภำพภำยนอกนี้ เป็นกำรระบุ
ถึงโอกำสและอุปสรรคที่จะต้องด ำเนินกำรและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นกำรตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจำกสภำพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ

จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหำโอกำสพัฒนำและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งกำรติดตำม
และประเมินผลโดยก ำหนดให้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  สำมำรถท ำได้หลำยแนวทำง  เช่น  กำรวิเครำะห์
ห่วงโซ่แห่งคุณค่ำภำยในท้องถิ่น (value-chain analysis)  กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในตำมสำยงำน (scanning 
functional resources)  เป็นกำรวิเครำะห์  ตรวจสอบ  ติดตำมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเครำะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน   

1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
....อธิบำยควำมส ำเร็จที่เกิดจำกตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่

วัดได้จริง ไม่จริงในโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ว่ำส ำเร็จอย่ำงไร 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
           2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 1. เกิดกำรพัฒนำที่ล่ำช้ำ เพรำะกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่ำน
กระบวนกำรหลำยขั้นตอน สลับซับซ้อน 

 2. ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น และอำจเกิดควำมเบื่อ
หน่ำยกับกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำกขึ้น 

 3.  ปัญหำควำมต้องกำรของชุมชนอำจไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงตรงจุดเพรำะข้อจ ำกัดของระเบียบ
กฎหมำยและงบประมำณท่ีมีจ ำกัดและบำงเรื่องอำจท ำไม่ได้   

2.2 ข้อสังเกต  
 1)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นควรพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำเป็นกรอบในกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่นและให้มีควำมสอดคล้องกัน   
2)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นควรพิจำรณำงบประมำณและค ำนึงถึงสถำนะทำงกำรคลังในกำร

พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนำถิ่น  
3)  ควรเร่งรัดให้มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยให้สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนั้น  
4)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควรพิจำรณำตั้งงบประมำณให้เพียงพอและเหมำะสมกับภำรกิจแต่ละ

ด้ำนที ่
จะต้องด ำเนินกำร ซึ่งจะช่วยลดปัญหำในกำรโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
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2.3 รายงานความเห็น ข้อเสนอแนะ และผลจากการพัฒนาในภาพรวม 

 จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนงำม สำมำรถน ำผลกำรประเมิน
มำสรุปผลที่ได้รับจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ และมำวิเครำะห์เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำแผนให้มี
ประสิทธิภำพต่อไป ดังนี้ 

  ข้อที่ ๑. แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนมำก
เกินไปในแต่ละยุทธศำสตร์ ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนจ ำกัดด้วยงบประมำณ คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม ควรให้ค ำแนะน ำแก่แกนน ำหมู่บ้ำนในกำรเสนอโครงกำรเข้ำบรรจุในแผนพัฒนำ เพ่ือควำมสอดคล้องกับ
งบประมำณท่ีมีในปีปัจจุบัน 
  ความเห็นในแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการจัดท าแผนครั้งต่อไป 

- อย่ำบรรจุโครงกำรไว้ในแผนฯ มำกเกินไป ควรค ำนึงถึงงบประมำณที่คำดว่ำจะได้รับ ซึ่งในแต่ละปีมีควำม 
ใกล้เคียงกันไม่แตกต่ำงกันมำกนัก และอย่ำยึดติดกับค่ำนิยมแต่เก่ำก่อน ที่บอกว่ำให้มีแผนฯ ไว้ก่อน 

- กำรจัดแผนงำนโครงกำรในแผนพัฒนำประจ ำปี กับกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย และกำรน ำแผนงำน/
โครงกำร 

ไปสู่กำรปฏิบัติ ควรจะมีควำมใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณมำกกว่ำที่ผ่ำนมำ  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินพัฒนำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำย 

- ควรจัดงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำนตำมยุทธศำสตร์ให้มีควำมใกล้เคียงกันและ
เพียงพอ 

ต่อกำรด ำเนินงำนได ้

- สร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องกำรจัดท ำแผนฯ กำรติดตำมและประเมินผลแผนฯ ว่ำมีควำมจ ำเป็นและส ำคัญ
อย่ำงไร 

 แก่ผู้บริหำร ผู้ช่วยผู้บริหำร สมำชิกสภำ คณะกรรมกำรจัดท ำแผนคณะต่ำงๆ ประธำนและเลขำนุกำรประชำคม
หมู่บ้ำน ถ้ำบรรจุโครงกำรต่ำงๆ เข้ำไปในแผนฯ มำกมำยเกินควำมจ ำเป็นจะท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนฯ ไม่
ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

   ข้อที่ ๒. กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕60 มีควำมล่ำช้ำ ท ำให้กำร
เบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี ๒๕60 มีควำมล่ำช้ำออกไปด้วย  จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม ประเด็นข้อที่ ๖ กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ปรำกฏผลให้เห็นว่ำไม่พอใจในอัตรำร้อยละที่สูง กล่ำวคือ พอใจมำก  61.5% พอใจ 27% ไม่พอใจ 11.5% 
โดยเฉพำะยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ในประเด็นที่ ๖ ดังกล่ำว ได้คะแนนเพียง 7.4 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 
๑๐  ซึ่งอยู่ในระดับควำมพึงพอใจที่ต่ ำเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในประเด็นอ่ืนๆ 
 ความเห็นในแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

- เร่งรัดกำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยก ำชับในส่วนของกองช่ำง ได้เตรียมกำรส ำรวจประมำณกำร
รำคำ 

กลำงและเขียนแบบแปลนต่ำงๆ ให้มีควำมพร้อม ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณหรือในช่วงไตรมำสแรกคือช่วงเดือนตุลำคม 
๒๕60 ถึงเดือนธันวำคม ๒๕ ซึ่งในช่วงเวลำดังกล่ำว งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรหรือกำรได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ยัง
มีไม่พียงพอแก่กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย และเมื่อใดได้รับเงินจัดสรรหรือเงิน
งบประมำณอุดหนุนทั่วไปมำกเพียงพอแล้ว สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและก่อหนี้ผูกพันได้เร็วขึ้น 
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ข้อที่ ๓. จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน ในยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ใน
ประเด็นข้อที่ ๕ ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ได้คะแนนในภำพรวมเฉลี่ย 7.2 คะแนน จำกคะแนน
เต็ม ๑๐ คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในประเด็นอ่ืนๆ 

ความเห็นในแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
- กำรด ำเนินกำรในโครงกำรก่อสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนน โครงกำรขุดลอก 

ห้วย คูคลองต่ำงๆ ควรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของโครงกำรอย่ำงครบถ้วน ตลอดจนกำร
ก ำหนดรำคำกลำง กำรก ำหนดรำคำของวัสดุต่ำงๆ ว่ำมีท่ีมำท่ีไปอย่ำงไร กำรก่อสร้ำงถนนต่ำงๆ มีควำมหนำขนำดไหน  

- ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนที่สนใจและติดตำมกำรด ำเนินงำนของ อบต . ได้เข้ำมำใช้บริกำรที่ศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรของ อบต. เพ่ือจะได้ค้นคว้ำหำข้อมูลต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงในโครงกำรต่ำงๆ ส ำเนำ
สัญญำต่ำงๆ เป็นต้น เพ่ือจะได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนของกำรจัดท ำโครงกำรต่ำงๆ กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำงๆ เป็นต้น 

 


