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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการ
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว        
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้จึงได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
ให้นายกองค์การบริการส่วนตําบลหนองแวงใต้ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
และทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง                   หน้า  
 

ส่วนที ่ ๑   บทน า          
๑.   ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล    ๑ 
๒.   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล    ๒ 
๓.   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     2 
๔.   เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     5 
๕.   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล    7 

ส่วนที ่ ๒   การติดตามและประเมินผล      
๑.   สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 8 
๒.   แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 1๕ 

ส่วนที่  ๓   ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     
๑.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    65 
๒.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    68  
๓.   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     70 
๔.   การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ     75 
๕.   สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล   7๕ 

ส่วนที่  ๔   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ      
๑.   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม    7๖ 
๒.   ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  77  

ภาคผนวก 
1. คําสั่งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ก 
2. แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน   ข 
3. รายงานผลระบบอีแพลน     ค 

 
 

******************************* 
 

 

 
 
 



   
 

 

ส่วนท่ี ๑  บทน า 
********************* 

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย              
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแวงใต้หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  ๓. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ว่าดําเนินการได้ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแวงใต้  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ตําบล/องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับ
ให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแวงใต้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดําเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
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๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 
  ๓. เพื ่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดําเนินงานโครงการ      
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ 
  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.หนองแวงใต้           
  ๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตําบล
หนองแวงใต้หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้  
  (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ๓.๑ การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย  
  ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๓ คน  
  ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน   
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน  
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จํานวน ๒ คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง
ใต้ต้องดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  ๑. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ 
  ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการต่อไป 
  ๓.๒ การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง
ใต้ ได้กําหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ดังนี้ 
  ๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI)   
ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร    
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลที่ได้มา
กําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก    
ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓  ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้น
ตํ่าตามที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 
  ๒.๔  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กําหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  
  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนหนองแวงใต้ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒  และส่วนที่ ๓  
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  ๒.๖  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแวงใต้โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ๒.๗  การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อํานาจในสํานัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่ง
อาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้มี
อํานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แวงใต้  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตําบล/องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แวงใต้ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงาน เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น หรือ
โดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)   
แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
แบบต่างๆ     ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   ๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง
ใต้กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๕.๑.๑ กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
หนองแวงใต้อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
    ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา   
ทุกครั้ง 
    ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในกําหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 
  ๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๕.๑.๓ ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้มาปฏิบัติงาน 
 
  ๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  ๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลเก้าหนองแวง
ใต้ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  ๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบลและอาจ
รวมถึงอําเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
   ๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง
ใต้กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สําคัญ ๓ ประการ คือ  
    ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    ๒) เครื่องมือ  
    ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  ๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    ๒) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   ๕.๓ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง
ใต้กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  ๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
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   ๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแวงใต้มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต  
   (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  
  ๕.๓.๔ การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ จะมีการบันทึกการสํารวจ 
และทิศทางการสํารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  ๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์    
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ 
๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัว   
ข้อได้ ดังนี้ 
  ๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  ๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๖.๔ สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ 
สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  ๖.๗ ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้แต่ละคน แต่ละ
สํานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เปูาหมายของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้เกิดความสําเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 ๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ 
 

ส่วนท่ี ๒  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้เป็นแผนยุทธศาสตร์     ที่
กําหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแวงใต้ที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดสกลนคร แผนยุทธศาสตร์อําเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร และแผนชุมชนตําบลตําบลหนองแวงใต้ 
    ๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้มีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 

1. วิสัยทัศน์พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
“หนองแวงใต้น่าอยู่  ควบคู่เศรษฐกิจดี  มีการศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  เน้นนําด้านสุขภาพ” 

2.  พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
 ๒. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
 ๔. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  
 ๕. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน 
     ๓.  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง  
 ๒. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก  
 ๔. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน  
 ๖. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
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ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)  
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคคลและแรงงาน พัฒนาคนให้มีคุณภาพให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต จะต้องให้ความสําคัญกับการ
สร้างคนให้มีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น เพ่ือให้คนมีศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่  ทําให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประกอบอาชีพ       
และเกษตรกรรายย่อยได้รับความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคมเพ่ือให้เป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น    

 มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 (๑)  การจัดการศึกษา   
 (๒)  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 (๓)  การพัฒนาสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา 

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากจน 
 (๔)  การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันควบคุมโรค 
 (๕  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
 (๖) การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของ เด็ก เยาวชน  ชุมชน  อาสาสมัคร และองค์การ

เอกชน 
 (๗) การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 เพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริการท่องเที่ยวและพัฒนาบุคลากรภาคบริการให้มี

ศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป   

 มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
(๑) การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(๒) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๓) การบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม 
 เพ่ือปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนารูปแบบทางด้านเศรษฐกิจ เพ่ือให้

ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นกับชุมชนมาเป็นหลักในการ    
ดํารงอยู่ และปฏิบัติตน เพ่ือให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุ สังคมและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
(๑) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(๒) การพัฒนาคุณภาพตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
(๓) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
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(๔) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 การพัฒนาการให้บริการประชาชนในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน

มากที่สุด เน้นหลักการกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบหลักความโปร่งใส 

มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
(๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ํา ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 
(๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓) การบริการประชาชน 
(๔) การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอร์รัปชั่น 
(๕) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(๗) กาส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๘) การพัฒนาองค์กรและบุคลากร  
(๙) การพัฒนาจัดหาและพัฒนารายได้ 
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ

โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
๑. จุดแข็ง (Strength) ของตําบลหนองแวงใต้  มีดังนี้ 
 -  เป็นชุมชนอยู่ใกล้ศูนย์ราชการอําเภอวานรนิวาสทําให้การติดต่อราชการตลอดรวดเร็ว 
 -  พ้ืนที่ติดกับเส้นทางคมนาคมหลักสายพังโคน – บึงกาฬ 
 -  ประชาชนมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ 
 -  สถานทีต่ั้งของ อบต. เหมาะสมแก่การให้บริการประชาชน 
 -  ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทําให้ประชาชนสัญจรไปมาและ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก 
-  ประชาชนยึดมั่นในหลักคําสอนทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมจะมี   

ประชาชนเข้าร่วมจํานวนมาก 
 -  ประชาชนมีความรักสามัคคี มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
๒. จุดอ่อน (Weak) ของตําบลหนองแวงใต้  มีดังนี้ 
 -  ขาดการบริหารจัดการที่ดีในสถานที่จําหน่ายสินค้าชุมชน 
 -  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ํา 
 -  ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 
 -  มีอัตราการออมเงินต่ํา 
 -  มีต้นทุนในการเกษตรสูง 
 -  เจ้าหน้าที่คนเดียวต้องรับผิดชอบหลายงานทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ 
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 -  ยังขาดบุคลากรที่มีความชํานาญทางเทคโนโลยี 
 -  มีรายได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 -  มีพ้ืนที่รับผิดชอบมาก ทําให้ดูแลไม่ท่ัวถึง 
 -  ไม่มีความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ืออํานวยในการปฏิบัติงาน 
๓. โอกาส (Opportunity) ของตําบลหนองแวงใต้ มีดังนี้ 
 -  กระแสการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี 
 -  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  มุ่งการพัฒนาสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
 -  แผนยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มจังหวัด เอื้อต่อการพัฒนา 
 -  พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดระบบ

บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

 -  มาตรการลดค่าครองชีพภาคประชาชนตามนโยบายรัฐบาล 
 -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การส่งเสริมสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 -  ได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ ความร่วมมือ และอ่ืนๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิม     

มากขึ้น 
๔. อุปสรรค (Threat) ของตําบลหนองแวงใต้  มีดังนี้ 
 -  ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวนไม่แน่นอน 
 -  สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูง 
 -  น้ํามันมีราคาสูง 
 -  ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น 
 -  กระแสบริโภคนิยม 
 -  ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
 -  การเมืองระดับประเทศขาดเสถียรภาพ) 
 

 
   1.  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน
พัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

3.  ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.  การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ  

   5.  พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

๖.  มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

2.เป้าประสงค์ 
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   ๑.  ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอํานวยความสะดวกจาก
สาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย 

๒.  ร้อยละ ๙๐ ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ 
๓.  ร้อยละ ๙๕ ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปุวย 

   ๔.  ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๕.  ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการกําจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย 
๖.  ร้อยละ ๕๐ ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม 

   ๗.  ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๘.  ร้อยละ ๕๕ ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น 
๙.  ร้อยละ ๗๐ ของจํานวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง 

   ๑๐.ร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

    

  ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่    
๒.  ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
๓.  ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
๔.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้   
๕.  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
๖.  ชุมชนเข้มแข็งตําบลสันติสุข 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้  

มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุและ  

ผู้ด้อยโอกาส  
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ  การปูองกัน  และการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด  
กลยุทธ์ที่ ๖  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
กลยุทธ์ที่ ๗  ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจน 

สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน  

3.ตัวชี้วัด 

4.ค่าเป้าหมาย 

5.กลยุทธ์ 
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กลยุทธ์ที่ ๘  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง คมนาคม  สะพาน  เขื่อน ระบบ 
ระบายน้ํา 

กลยุทธ์ที่ ๙ จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟูาตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและ 
ทั่วถึงทั้งตําบล 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ําอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ ๑๑  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
กลยุทธ์ที่ ๑๒  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบํารุงรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติ  
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
กลยุทธ์ที่ ๑๖ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP 
กลยุทธ์ที่ ๑๗  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ 

และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์ที่ ๑๘  ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ  
กลยุทธ์ที่ ๑๙  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน  

การท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ ๒๐ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน 
 

1. Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน 
2. Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดย

คํานึงถึงทุนทางสังคมท่ีองค์กรมีอยู่ 
3. Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความ

เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
4. (Strategic) Positioning เป็นการกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อ

สังคมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สําหรับใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน CSR ของ
กิจการ 

  ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้  

  ๑. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
  ๒. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
  ๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ๔. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน 
  ๖. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร 

๗. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

6.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๘. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๙. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุก
พื้นที่ 

๑. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา 
  ๒. จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟูาตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและท่ัวถึงทั้งตําบล 
  ๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ําอุปโภค บริโภค 
  ๔. จัดทําผังเมืองและผังตําบล 
  ๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ย่ังยืน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 

 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 ๕. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๖. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
  ๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๘. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

๙. จัดทําระบบกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
  ๑๐. การปูองกันการรุกล้ําลําคลองสาธารณะและสาธารณะอ่ืน ๆ 
  ๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  ๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมและประชาชนโดยทั่วไป 
  ๑๓. ปูองกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบําบัดฟ้ืนฟูทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพตดิ 

๑๔. การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  ๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
  ๑๖. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 

๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
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๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๓) 
    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

 

๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปรากฏใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 

๒๕๖๑-๒๕๖๕
(๒๕๖๓) 

ปรากฏใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น(เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้ง

ที่ ๑/๒๕๖๓ 

ปรากฏใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น(เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้ง

ที่ ๒/๒๕๖๓ 

งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ

ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ 

จ่ายขาดเงินสะสม/
ฯลฯว 

ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ ปี  ๒๕๖๓ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหต ุ

 ๑).ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ําเพื่อการเกษตร ม.๑ จากบ้านนายมนตรี แสงโยธี 
ถึง นานายสนิท นิติศักดิ์ ( พิกัดเริม่ต้น E๐๓๖๓๔๙๓, N๑๙๖๒๓๓๗,สิ้นสุด 
E๐๓๖๓๗๗๒,N๑๙๖๒๖๑๐ ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๒๐ หน้า ๗๔ 

๑๑๕,๐๐๐   - - - - 

 ๒).ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ําเพื่อการเกษตร ม.๑  จากแยกนานางจูมณ ีผิวยะ
เมือง ถึง นานายวิรัตน์   ฮังกะสี ( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๐๙๐๕ N๑๙๖๒๕๔๖,
สิ้นสุด E๐๓๖๐๓๓๖ ,N๑๙๖๒๓๗๕ ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๒๑ หน้า ๗๔ 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๔๘,๕๖๗.๐๑ ๑,๔๓๒.๙๙ 

๓).ขยายเขตเพื่อการเกษตรไฟฟูาแรงสูงและแรงต่ําพร้อมหม้อแปลง ๓๐ เค
วีเอ ม.๑ จากแยกบ้านดอนกลอย ถึง นานายสมาน บุญราช ( พิกัดเริ่มต้น E
๐๓๖๒๓๗๓, N๑๙๖๓๑๔๑,สิ้นสดุ E๐๓๖๒๘๒๑,N๑๙๖๔๓๔๖ ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๒๑ หน้า ๗๕ 

๗๕๐,๐๐๐   

 

๕๐๐,๐๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐ 

โอนเพิ่ม 

๑๐๙,๔๙๙.๘๐ 

๑๐๙,๔๙๙.๘๒ 

 

๓๙๕,๔๙๙.๘๐ 

๓๙๐,๑๕๕.๑๙ 

 

- 

๒๑๔.๓ 
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๔).ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัว หมู่ที ่๒ 
เส้นทางเริม่จาก หน้าบ้านนายเสนอ วินบาเพชร ถึง ลานตากข้าวชุมชน
เริ่มต้น E ๐๓๖๒๖๔๔ N ๑๙๕๙๒๘๔ สิ้นสุด E ๐๓๖๒๗๙๔ N 
๑๙๖๙๓๑๕) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๖ หน้า 
๗๗ 

๕๔๖,๐๐๐ 

 

 

 

 

โอนลด 

๒๔๔,๐๐๐ 

๕๔๖,๐๐๐ 

- ๓๐๒,๐๐๐ - 

๕).รางระบายน้ํา หมู่ ๒ สายที่ ๑ เริ่มจาก บ้านนางนาวา ดวงจันทร ์ถึง บ้าน
นายทุ่งศิลป์ สมบรูณ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๒๗ 
หน้า ๗๗ 

๔๙๒,๐๐๐   - - - - 

๖).ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๒ เริ่มจาก ถนนบ้านนาบัว-เจริญศิลป์ ถึง
ห้วยวังหิน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดบั ๓๔ หน้า ๘๐ 

๕๖,๐๐๐   -  - - 

7).ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๒ ห้วยลาดไฮ บรเิวณพื้นที่นานายอารมณ์ ศรยีวน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๗ หน้า ๘๑ 

๑๔๙,๐๐๐ ๓๐๓,๐๐๐  - ๓๐๓,๐๐๐ ๓๐๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๘).ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ ๒ บริเวณพื้นที่นานายประสาน  แพงยอด จํานวน ๒ 
ช่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๘ หน้า ๘๑ 

๑๔๙,๐๐๐   -  - - 

๙).ก่อสร้างท่อส่งน้ํา หมู่ ๒ จากลาํห้วยม่วง ถึงสระทุ่งน้อย (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๙ หน้า ๘๒ 

๑๒๕,๐๐๐   -  - - 

๑๐).ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๒  จากสามแยกบ้านนาบวั -เจริญ
ศิลป์ ถึง นานายประสาน แพงยอด (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๔๕ หน้า ๘๓ 

๒๕๐,๐๐๐   -  - - 
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๑๑).ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๓ เสน้ทาง
เริ่มจาก หน้าบ้านนายนิยม  พลเวยีง ถึง หน้าบ้าน นายประวัติชัย  วงษ์เดช 
(พิกัดเริ่มต้น E ๐๓๖๕๔๒๔N ๑๙๖๑๘๘๑ สิ้นสุด E ๐๓๖๑๙๑๔ N 
๑๙๖๓๕๖๖) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๕๕ หน้า 
๘๘ 

๒๙๘,๐๐๐ ๔๙๗,๐๐๐  -  - - 

1๒).ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๓ เสน้ทาง
เริ่มจาก ถนนลาดยาง ศาลาพักญาติ (ปุาช้า) (พิกัดเริ่มต้นE ๐๓๖๒๒๒๔  
N ๑๙๖๓๑๕๑ สิ้นสุด E ๐๓๖๒๒๕๖ N ๑๙๖๓๒๙๙ (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๕๖ หน้า  ๘๘ 

๓๖๓,๐๐๐   ๓๖๓,๐๐๐ 
 

 
๓๕๙,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

๑3).รางระบายน้ํา หมู่ ๓ เริ่มจาก หน้าบ้านนายประวัตชัย วงษาคร ถึงหน้า
บ้านนายวิรัตน์  คาโสจันทร์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๖๐ หน้า ๙๐ 

๔๙๒,๖๐๐   -  - - 

๑4).ขุดลอกลําห้วยชี บ้านดอนกลอย หมู่ ๓ เริม่จากถนนลาดยางสายกุดเรือ
คํา ถึง ฝายน้ําล้นเดิม(พิกัดเริ่มต้น E ๐๓๖๑๒๗๐ N ๑๙๖๒๖๕๗ พกิัด
สิ้นสุด E ๐๓๖๐๕๗๓ N ๑๙๖๓๕๖๙ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๖๓ หน้า ๙๒ 

๑,๐๓๗,๙๐๐   -  - - 

๑5).ก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ ๓ ห้วยช ี (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๖๔ หน้า ๙๒ 

๗๕๐,๐๐๐   -  - - 

๑6).ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๓ จากบ้านนายไกษร ขุนทะ ถึง 
นานายคําบาล บัวขันธ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ 
๖๘ หน้า ๙๔ 

๔๐๐,๐๐๐   -  - - 

๑7).ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๓ จากบา้นนายดํารงค์  ขุนทะ ถึง 
นานางดี กละสีทอง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดบั ๖๙  
หน้า ๙๔ 

๔๐๐,๐๐๐   -  - - 
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๑8).ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๓ จากบ้านนายสกล ขุนทะ ถึง 
บ้านนายสภีูมิ พิมพา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๗๐ 
หน้า ๙๔ 

๔๐๐,๐๐๐ 
   

- 

  

- 

 

- 

19).ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๓ จากบ้านดอนกลอย ถึง บ้าน
นานายต้อม จากผา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดบั ๗๑  
หน้า๙๕ 

๔๐๐,๐๐๐   -  - - 

๒0).ปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง บ้าน
โพนสวาง หมู่ที่ ๔  เส้นทางเริ่มจากหน้าโรงเรียน ถึง ถนนลาดยางเดมิ 
(พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๐๐๘๙,N๑๙๖๐๒๙๓ สิ้นสุด E๐๓๕๙๕๕๖,N
๑๙๕๙๒๑๘) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๗๒ หน้า 
๙๖ 

๒,๑๔๘,๐๐๐ ๒,๑๐๑,๐๐๐ ๒,๑๐๑,๐๐๐ - ๒,๑๐๑,๐๐๐ ๑,๘๘๐,๐๐๐ ๒๒๑,๐๐๐ 

๒1).ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ เริม่จากหน้าบ้านนายชนิ ธรรมรงรัตน์ 
ถึงหน้าวัดสามัคคีธรรม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ 
๗๔ หน้า  ๙๗ * โอนเงินงบประมาณ เหลือจ่าย 

๔๘๓,๙๐๐   ๔๙๑,๙๐๐    

๒2).ก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ ๔ ห้วยวังเตย (พิกัดเริม่ต้น E๐๓๕๙๖๒๙,N
๑๙๕๘๖๙๔) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๗๘ หน้า 
๙๙ 

๔๑๙,๐๐๐   ๔๑๙,๐๐๐  ๓๗๐,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ 

๒3).ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๔  จากประปาบ้านโพนสวาง ถึง 
นายฉลาด ฝูงท ี(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๘๒ หน้า 
๑๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐   -  - - 

๒4).ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกก่อง  หมู่ที่  
๕ เริ่มจากหน้าบ้านนางลี ผินแก้ว ถึง หน้าบ้านนายคําไสย พรมศรี ( พิกัด
เริ่มต้นE๐๓๖๔๕๒๐,N๑๙๖๑๖๓๘ สิ้นสุด E๐๓๖๔๖๓๐,N๑๙๖๑๗๔๐ )  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๘8 หน้า ๑๐3 

 

 

363,000 

 

 

497,000 
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๒5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ จดุเริม่ต้นหน้า
บ้านนายลาน สุพร ถึง หน้าบ้านนายสฤษดิ์ แสนพันนา ( พิกัดเริ่มตน้ E
๐๓๖๔๓๑๕ N๑๙๖๑๖๖๑ สิ้นสุดE๐๓๖๔๓๗๐ N๑๙๖๑๗๕๒ ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๘๙ หน้า ๑๐๓ 

๒๖๙,๐๐๐ ๒๗๗,๐๐๐  - ๒๗๗,๐๐๐ ๒๗๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๒6).ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกก่อง  หมู่ที่  
๕ เริ่มจากหน้าบ้านนายบุญจง หอมจําปา ถึง หน้าบ้านนายลาน สุพร (พิกัด
เริ่มต้น E๐๓๖๔๓๑๒, N๑๙๖๑๖๓๐,สิ้นสดุ E๐๓๖๔๓๕๘,N๑๙๖๑๖๐๓ ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๙๐ หน้า  ๑๐๔ 

๑๓๓,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐  - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๗๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒7).ก่อสร้างรางระบายน้ําระบบปดิภายในหมูบ่้าน  บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕  
เริ่มจาก นางปรีชา หอมจําปาถึงหน้าบ้านนางบัวคํา สุปิวัน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๑๐๒ หน้า ๑๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐       

๒8) ก่อสร้างรางระบายน้ําระบบปิดภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕  
เริ่มจาก นางพิสมัย สผีุย ถึงที่สมาน สุพร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๑๐๒ หน้า๑๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐       

29) ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๕ จากปูอมยาม ถึงนานายทรัพย์  
คึมยะราช (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ลําดับ ๑๐๓ หน้า๑๑๐ ๑๒๕,๐๐๐       

30). ขยายเขตเพื่อการเกษตรไฟฟูาแรงสูงและแรงต่ําพร้อมลงหม้อแปลง 
ขนาด ๓๐ เควีเอ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น จากหน้าบ้านนางสมชัย 
โนนแดง ถึงที่นานายประทวน สุพรรณ  ( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๔๓๙๕,N
๑๙๖๑๗๙๕ สิ้นสดุ E๐๓๖๔๑๗๖, N๑๙๖๒๒๙๓ )  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๑๐๙ หน้า ๑๑๒ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐ 

โอนเพิ่ม 

๙๐,๘๔๑.๗๐ 

 

๓๔๐,๘๔๑.๗๐ 

 

๒๑๔.๓๓ 

๓1). รางระบายน้าํ หมู่ ๖ เริ่มจากทางหลวงชนบทถึงบ้านนายประวัต จัน
ทะแสน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๑๑๐ หน้า 
๑๑๓ 

๗๓๖,๐๐๐   ๗๓๖,๐๐๐  ๔๐๙,๐๐๐ ๓๒,๗๐๐ 
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๓2). ก่อสร้างรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน บ้านวังเยี่ยม หมู่ที่ ๖ เริม่จาก
สามแยกหนา้ รพ.สต. บ้านวังเยี่ยม ถึง ถนนลาดยาง หมายเลข ๓๐๐๕ 
พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๗๙๒๘, N๑๙๖๑๖๕๘ สิ้นสุด E๐๓๖๗๘๕๔, N
๑๙๖๑๘๘๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๑๑๖ 
หน้า ๑๑๖               

๓๖๓,๐๐๐ 

 

 

 

 3๖๓,๐๐๐  ๓๕๕,๗๘๑.๘๐ ๗,๒๑๘.๒๐ 

๓3). ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๖  จากวัดปุาคีรีวงตก ถึง นา
นายอําคา มณีพรรณ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ 
๑๑๗ หน้า ๑๑๗ 

๗๕๐,๐๐๐   -  - - 

๓4). ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะทอง หมู่ที่ ๗ เส้นทางเริ่ม
จากถนนหมายเลข ๓๐๐๕ ถึง สํานักสงฆ์แดนสวรรค์ (พิกัดเริ่มต้น E 
๐๓๖๘๔๖๘ N ๑๙๖๒๐๕๙ สิ้นสดุ E ๐๓๖๘๒๔๗ N ๑๙๖๑๖๙๑๑) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๑๓๗ หน้า ๑๒๕ 

๑,๒๑๓,๐๐๐ ๙๙๗,๐๐๐  

 

 
 

๙๙๗,๐๐๐ ๔๙๖,๘๒๐.๘๐ ๕๐๐,๑๗๙.๒๐ 

๓5). ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและกําแพงปากท่อลอดเหลีย่มข้ามลําห้วย
ลึก บ้านบะทองหมู่ที่ ๗ (พิกัดเริ่มต้น E ๐๓๖๘๘๔๔ N ๑๙๖๑๓๕๔) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๑๓๘ หน้า ๑๒๖ 

๑๔๙,๐๐๐   
โอนเพิ่ม 
๘๗,๐๐๐ 

๑๔๙,๐๐๐ 

 ๒๓๔,๐๐๐ - 

๓6). ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านบะทอง หมู่ที่ ๗ จากที่นา 
นางมลทิน ศรีเดช ถึงที่นานางวาสนา ทองไสย์  เส้นทางเริม่ (พิกัดเริม่ต้น 
E ๐๓๖๘๘๕๑ N๑๙๖๑๓๕๖ จุดสิ้นสุด E๐๓๖๙๓๓๓ N ๑๙๖๒๑๘๘) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๑๔๑ หน้า ๑๒๗ 

๑๕๗,๐๐๐   ๑๕๗,๐๐๐  ๑๕๔,๒๒๒ ๒,๗๗๘ 

๓7). ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร บ้านบะทอง  หมู่ที่  ๗ 
เริ่มจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง สระน้ํา ( สระหลวง ) ( พิกัดเริ่มต้น E
๐๓๖๘๙๖๖,N๑๙๖๒๖๙๖,สิ้นสดุ E๐๓๖๙๓๖๖,N๑๙๖๒๗๔๐)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๑๔๒ หน้า ๑๒๘  

๘๑,๐๐๐ 
 

 
 ๘๑,๐๐๐  ๘๑,๐๐๐ - 

 

 

 

 



ห น้ า  | 21 

 

21 | ห น้ า  

 

๓8). ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง 
หมู่ ๘ เส้นทางเริ่มจากหน้าบ้านนายเหมือน หงส์ทับ ถึง หน้าบ้านนาย
สมาน วิชัยวงค์(พิกัดเริ่มต้น E ๐๓๗๑๔๕ N ๑๙๖๔๓๗๙ สิ้นสุด E 
๐๓๗๑๕๘๕ N ๑๙๖๔๓๕๙) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๑๕๖ หน้า ๑๓๓ 

๔๑๒,๐๐๐      
โอนลด 
๗,๐๐๐ 

๔๑๒,๐๐๐    
 ๔๐๕,๐๐๐  

39). ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๘ เริม่จากนานางนิศามน วงศ์บญุ
จันทร์ ถึงนานางเคน หงส์ทัพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๑๖๓ หน้า ๑๓๖ 

๑๔๒,๐๐๐   -  - - 

๔0). ท่อลอดเหลีย่มข้ามลําห้วยโนด หมู่ ๘ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๑๖๔ หน้า  ๑๔๙ 

๑๔๙,๐๐๐   -  - - 

๔1).ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ําเพื่อการเกษตร ม.๘  จากนานายสมาน วิชัย
วงค์ ถึง นานายบัวเลียน อินทร์เพชร ( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๗๑๙๔๑,N
๑๙๖๓๘๐๔,สิ้นสดุ E๐๓๗๒๑๘๕,N๑๙๖๓๑๒๙ ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๑๗๑ หน้า ๑๓๙ 

๒๕๐,๐๐๐       

๔2). ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ําเพื่อการเกษตร ม.๘ จากหน้าบ้านนายเสาร์ 
ไปนี่ ถึง สวนยางพารา ( พิกัดเริม่ต้น E๐๓๗๑๘๒๖, N๑๙๖๔๕๖๗ ,
สิ้นสุด E๐๓๗๒๑๖๔,N๑๙๖๔๘๕๑ ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๑๗๒ หน้า ๑๔๐ 

๑๐๗,๕๐๐  
 

 ๑๐๗,๕๐๐  ๙๐,๖๒๓.๙๑ ๑๖,๘๗๖.๐๙ 

๔3). ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๘ จากนายจรัญ  ยะลี ถึงนา
นายสุรพงษ์  ไชยวาน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ 
๑๗๓ หน้า ๑๔๐ 

๑๑๕,๐๐๐   -  - - 

๔4). ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ สายจากหนา้บ้านนาย
จําปี พิมพา ถึง ถนนลาดยางบ้านดอนกลอย หมู่ ๓ (พิกัดเริ่มต้น E 
๐๓๖๒๒๓๒ N ๑๙๖๒๕๕๒ สิ้นสดุ E ๐๓๖๒๓๔๖ N ๑๙๖๓๑๐๙) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๑๗๕ หน้า ๑๔๑ 

๑,๗๙๐,๐๐๐ ๑,๔๖๘,๐๐๐  - ๑,๔๖๘,๐๐๐   
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๔5). ก่อสร้างรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน บ้านศรสีว่าง หมู่ที่ ๙ ศาลา
อเนกปะสงค์ ถึงบ้านายไปุ จันทะชัย(พิกัดเริ่มต้น E ๐๓๖๒๒๐๑ N 
๑๙๖๒๓๕๑ สิ้นสดุ E ๐๓๖๒๑๔๒ N ๑๙๖๒๓๖๑ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๑๗๘ หน้า ๑๔๓ 

๑๒๔,๐๐๐   ๑๒๔,๐๐๐  ๑๒๑,๖๔๒.๑๖ ๒,๓๕๗.๘๔ 

๔6). ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร บ้านศรีสว่าง  หมู่ที่  ๙  
เริ่มจากนานางจูมณี ผิวยะเมือง ถึง นานายวิรัตน์ ฮังกะสี  พิกัดเริม่ต้น E
๐๓๖๐๘๗๓,N๑๙๖๒๕๕๔,สิ้นสดุ E๓๖๐๒๖๗,N๑๙๖๒๑๓๕ ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๑๘๖ หน้า ๑๔๗ 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

 
 

 
โอนเพิ่ม 
๖๙,๖๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 

 ๑๒๐,๐๐๐ - 

๔7). ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านศรสีว่าง  หมู่ที่ ๙  
เส้นทางเริม่จากถนนลาดยาง หมายเลข ๒๙๘๒ ถึง นานายเยื่อน ธิจันทร์
ทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง  (พิกัดเริ่มต้น E ๓๖๐๗๖๑ N ๑๙๖๒๘๕๑ 
สิ้นสุด E ๐๓๖๑๐๑๖ N ๑๙๖๓๔๔๗) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๑๘๗ หน้า ๑๔๗ 

๑๕๑,๐๐๐   -  - - 

๔8). ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๙ เริม่จากหน้าบ้านนายเผย บุตรดีวงค์ 
ถึงถนน คสล.บ้านดอนกลอย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๑๘๘ หน้า ๑๔๘ 

๑๕๑,๐๐๐   -  - - 

49). ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสมจิตร 
ทองน้อย ถึง บ้านนายพิชิต ดวงหนูใจ (พิกัดเริ่มต้น E ๐๓๖๔๕๔๓ N 
๑๙๕๙๙๖๗ จดุสิ้นสุด E ๐๓๖๔๖๐๕ N ๑๙๖๐๐๖๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๑๙๐ หน้า  ๑๔๙ 

๕๖๔,๐๐๐   -  - - 

50). ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจาก
นานางหนูแดง อินสาคร ถึงบ้านนางสําอางค์ ศรีบุญ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๑๙๒ หน้า ๑๕๐ 

๘๗,๐๐๐   -  - - 
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๕1). ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ําเพื่อการเกษตร ม.๑๐ จากสวนยางพารา ถึง หน้า
บ้านนายชลนี ดวงหนูใจ ( พิกัดเริม่ต้น E๐๓๖๔๙๘๕,N๑๙๕๙๑๖๗,สิ้นสดุ E
๐๓๖๔๕๙๖,N๑๙๕๙๗๗๙ ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๒๐๐ หน้า ๑๕๓ 

๑๘๗,๕๐๐  
 

 -  ๑๓๑,๖๓๖.๖๘ - 

๕2). ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๑๐ จากหนา้บ้านนาง โสม  ชูรักษ์  
ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บา้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ 
๒๐๑ หน้า ๑๕๓ 

๑๘๗,๕๐๐   -    

๕3). ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๑๐ จากหนา้บ้านนางอุดม  ศรีษา
กุล ถึงนานายประครอง วงค์มาลัย (แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๒๐๒ หน้า ๑๕๔ 

๑๘๗,๕๐๐   -    

๕4). รางระบายน้าํ หมู่ ๑๑ เริม่จากบ้านนายเซีย นาแว่น ถึงบ้านนายอุดร 
ขันละ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๐๘ หน้า ๑๕๗ 

๓๑๒,๐๐๐   -    

๕5). รางระบายนํ้า หมู่ ๑๑ เริ่มจากบ้านนางศิริพร แสงสี ถึงหน้าบ้านนายประ
จักร์ มูลสุทธิ (แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๐๙ หน้า 
๑๕๗ 

๓๑๒,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐  - ๔๓๕,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๕6). ก่อสร้างรางระบายน้ําระบบปิดภายในหมู่บ้าน  บ้านนาบัว หมูท่ี่ ๑๑  
เริ่มจากบา้นนายเซยี นา แว่น ถึงนานายอุดร ขันละ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๑๐ หน้า ๑๕๘ 

๓๑๒,๐๐๐ ๔๐๕,๐๐๐  - ๔๐๕,๐๐๐ ๔๐๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๕7).ก่อสร้างรางระบายน้ําระบบปดิภายในหมูบ่้าน บ้านนาบัว หมู่ที่ ๑๑ เริ่ม
จาก เริ่มจากบา้นนายหนูพัฒน์ ยาสงคราม ถึงหน้าบ้านนายสรุชัย  มะวงค์
งอย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๒๑๑ หน้า ๑๕๘ 
 

๓๑๒,๐๐๐   -  -  
- 
 

๕8).ก่อสร้างถนนลกูรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาบัวพัฒนา หมูท่ี่ ๑๑ จากที่นา
นายชัยชนะ  พิมพการ ถึงที่นา นายอ่อน ทาบุเรศ(พกิัดเร่ิมต้น E ๐๓๖๑๑๖๘ N 
๑๙๖๐๘๓๐ สิ้นสุด E ๐๓๖๑๑๖๘ N ๑๙๖๐๘๓๐ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๑๙ หน้า ๑๖๒ 
 

๑๖๖,๐๐๐ 

 

 

 

 
โอนลด 
๕,๐๐๐ 

๑๖๖,๐๐๐ 
 ๑๖๑,๐๐๐ - 
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59). ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๑๑    จากหน้าบ้านนายสมพร 
บุตรสุวรรณ ถึง นางนางจันดี  นาแว่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๒๒๓ หน้า ๑๖๔ 

๒๐๐,๐๐๐   -  -  

60). ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๑๑    จากหน้าบ้านนายไชยวิชิต  
ผิวยะเมือง ถึง ท่ีดินนายบุญเถิง ฮม่ปุา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๒๒๔ หน้า ๑๖๔ 

๒๐๐,๐๐๐   -  - - 

๖1). ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญศลิป์ หมู่ท่ี ๑๒สาย
ทางเริ่มจาก ถนน คสล. เดมิ (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจรญิศิลป์) ถึง 
ทางแยกเข้าวัดปุาสมณวงค์ (พิกัดเริ่มต้น E ๐๓๖๙๒๑๑ N ๑๙๕๙๑๔๘ 
สิ้นสุด E ๐๓๖๙๓๓๒ N ๑๙๕๙๑๒๕) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๒๒๙ หน้า ๑๖๖ 

๔๘๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

โอนลด 

๗,๐๐๐ 

๔๘๔,๐๐๐ 

 ๔๗๗,๐๐๐ - 

๖2). ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนเจรญิศิลป์  
หมู่ที่  ๑๒ เริ่มจากหน้าบ้านนายพรสุรตัน์ คําผาย ถึง หน้าศาลาประชาคม  
พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๘๗๓๕,N๑๙๕๙๑๙๙,สิ้นสุด E๐๓๖๘๗๒๙,N๑๙๕๙๑๐๘ 
) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๓๐ หนา้ ๑๖๗ 

๒๑๗,๐๐๐   

โอนลด 

๗,๐๐๐ 

๒๑๗,๐๐๐ 

 ๒๑๓,๐๐๐ - 

๖3). ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๑๒  จากนานางใจ  แรงเขียว  ถึง
นานายอุดม  สีพั้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๒๔๓ 
ลําดับ ๑๗๓ 

๗๕๐,๐๐๐   ๗๕๐,๐๐๐    

๖4). ขยายไฟฟูาแรงต่ํา เพื่อการเกษตร ม.๑๒  จากนานายต้าว  ฝั่งซ้าย ถึง 
นานายรบ  บันลือฤทธิ ์(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ 
๒๔๔ หน้า ๑๑๐ 

๗๕๐,๐๐๐   ๗๕๐,๐๐๐  - - 
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๖5). ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและกําแพงปากท่อลอดเหลีย่มข้ามลําห้วยลึก 
บ้านโนนจําปาหอม  หมู่ที่ ๑๓ บรเิวณนานางติ๋ว  เข็มอุทา (พิกัดเริ่มต้น E 
๐๓๖๘๘๔๔ N ๑๙๖๑๓๕๔) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๒๕๐ หน้า ๑๗๙ 

๑๔๙,๐๐๐ 
 
 
 

 
โอนเพิ่ม 
๘๗,๐๐๐ 

๑๔๙,๐๐๐ 
 ๒๓๔,๐๐๐ - 

๖6). ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสามเศียร 
หมู่ที่  ๑๔ เริ่มจากถนนลาดยาง หมายเลข ๓๐๐๕ ถึง หน้าบ้านนายขวัญชัย 
เวียนวัน( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๗๑๒๔๕, N๑๙๖๔๔๓๘,สิ้นสุด E๐๓๗๑๒๖๒, N
๑๙๖๔๕๑๕ ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๕๘ หน้า 
๑๗๙ 

๑๙๖,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
โอนลด 
๓,๐๐๐ 

๑๙๖,๐๐๐ 
 ๑๙๓,๐๐๐ - 

๖7). ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสามเศียร 
หมู่ที่  ๑๔ สายที่ ๔  เริม่จากถนนลาดยาง หมายเลข ๓๐๐๕ ถึง หน้าบ้าน
นายไพฑูรย์ นาสตูร ( พิกัดเริม่ต้น E๐๓๗๑๑๐๙,N๑๙๖๔๔๒๖, สิ้นสุด E
๐๓๗๑๑๐๗,N๑๙๖๔๕๐๘ ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๒๐๘,๐๐๐ 
 
 
 

 
โอนลด 
๕,๐๐๐ 

๒๐๘,๐๐๐ 
 ๒๐๓,๐๐๐ - 

๖8). ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองแวงใต้ หมู่
ที่ ๑๕  เริม่จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงปุุงนกเปูา ( พิกัดเริ่มต้น E
๐๓๖๒๖๙๙,N๑๙๖๑๗๒๒,สิ้นสดุ E๐๓๖๒๕๐๗,N ๑๙๖๑๕๕๙ ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๒๗๑ หน้า ๑๘๕ 

๖๐๖,๐๐๐  
 
 
 

-  - - 

69). ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองแวงใต้ หมู่
ที่ ๑๕  เริม่จากนางใจ ฮังกะสี ถึง ศาลาประชาคม ( พิกัดเริม่ต้น E
๐๓๖๒๔๓๓,N๑๙๖๑๙๑๑,สิ้นสดุ E๐๓๖๒๔๒๘,  N๑๙๖๒๐๘๐ ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๒๗๒ หน้า ๑๘๕ 

๔๖๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

โอนลด 

๗,๐๐๐ 

๔๖๐,๐๐๐ 

 ๔๕๓,๐๐๐  

๗0). รางระบายน้าํ หมู่ ๑๕  เริม่จากบ้านนายสรุสิทธิ ทองไสย์ ถึงหน้าบ้าน
นายสําราญ รีทอง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดบั ๒๗๘ 
หน้า ๑๘๘ 

๔๘๗,๐๐๐   -    
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๗1). ก่อสร้างฝายนํ้าล้น หมู่ ๑๕  (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๒๘๑ หน้า ๑๙๐ 
๗2). ปรับปรุง ต่อเติม ศาลาหกเหลี่ยมเป็นศูนย์การแพทย์ฉกุเฉิน และก่อสร้าง
โรงจอรถพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทีท่าการ อบต. (แผนพฒันา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๘๗ หน้า ๒๙๒ 

๗๕๐,๐๐๐ 

 

๓๙๘,๐๐๐ 
  -    

๗3). ก่อสร้างร้ัวบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านวังเย่ียม หมู่ที่ ๖ (แผนพฒันา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๙๑ หน้า ๑๙๔ 

๓๐๐,๐๐๐       

๗4). ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังเย่ียม หมู่ที่ ๖ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๙๒ หน้า ๑๙๔ 

๘๐,๐๐๐    ๘๐,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๗5). ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๒(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๙๓ หน้า ๑๙๕ 

๓๐๐,๐๐๐    ๓๐๐,๐๐๐ - - 

๗6). ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๕ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๙๔ หน้า ๑๙๕ 

๘๐,๐๐๐     ๗๘,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๗7). ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสํานักงาน ( กองช่าง ) (แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๙๕ หน้า ๑๙๕ 

๔๐๐,๐๐๐    ๘๐,๐๐๐ - - 

๗8). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ 
จุดเร่ิมต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงถนนคอนกรีตเดิม บ้านศรีสว่าง หมู่ ๙  
( พิกัดเร่ิมต้น E๐๓๖๒๒๕๒ N๑๙๖๒๕๒๙ สิ้นสุด E๐๓๖๒๒๓๔ N๑๙๖๒๕๓๐ 
) (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๑ หน้า ๕ 

 ๓๘,๐๐๐  - ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ - 

79). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบัว หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๑ ) 
จุดเร่ิมต้นจากสระทุ่งน้อย ถึงนานายสัมฤทธิ์ พิมพ์นาจ ( พิกัดเร่ิมต้น E
๐๓๖๒๖๕๖ N๑๙๕๙๓๘๙ สิ้นสุด E๐๓๖๒๕๔๗ N๑๙๕๙๓๕๗ ) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๒ หน้า ๖ 

 ๓๘๒,๐๐๐  - ๓๘๒,๐๐๐ ๓๗๙,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

80). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบัว หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๒ ) 
จุดเร่ิมต้นจากหน้าบ้านนางประไพ อุ้ยวงค์ ถึง ประตูวัดคริสต์ ( พิกัดเร่ิมต้น E
๐๓๖๒๖๒๙ N๑๙๕๓๗๐ สิ้นสุด E๐๓๖๒๕๙๖ N๑๙๕๙๕๐๙) ) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิม่เติม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๓ หน้า ๗ 

 ๔๕๑,๐๐๐  - ๔๕๑,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
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๘1). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรสีว่าง หมู่ที่ ๙ 
จุดเริม่ต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงถนนคอนกรีตเดิม (พิกัดเริ่มต้น E
๐๓๖๒๒๒๑N๑๙๖๒๔๖๒ สิ้นสุดE๐๓๖๒๒๑๖ N๑๙๖๒๔๗๑ )  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๔ หน้า ๘ 

 ๑๗,๐๐๐  - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ - 

๘2). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญศลิป์ หมู่ที่ 
๑๒ จดุเริม่ต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงหน้าวัด ( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๙๐๒๔ 
N๑๙๕๙๑๕๐ สิ้นสุด E๐๓๖๙๒๐๒ N๑๙๕๙๑๕๑ ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) ลาํดับ ๕ หนา้ ๙  

 
๔๗๑,๐๐๐ 

   
๔๗๑,๐๐๐ 

 
๔๖๘,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๘3). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจําปาหอม หมู่ที่ 
๑๓ จดุเริม่ต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงวัดปุาเทพพิทักษ์ ( พิกัดเริ่มต้น E
๐๓๗๐๓๗๙ N๑๙๖๓๔๕๑ สิ้นสุด E๐๓๗๐๓๔๑ N๑๙๖๓๒๗๒ ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๖ หน้า ๑๐  

 
๔๗๙,๐๐๐ 

   
๔๗๙,๐๐๐ 

 
๔๗๖,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๘4). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสามเศยีร หมู่ที่ ๑๔ 
จุดเริม่ต้นจากหนา้บ้านนายชาลี ทองปัญญา ถึงหน้าบ้านนายคําตัน ไชยเพ็ง
จันทร์ ( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๗๑๑๖๙ N๑๙๖๔๑๑๐ สิ้นสดุ E๐๓๗๕๖๗๐ N
๑๙๖๕๕๔๗ ) ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๗ หน้า ๑๑  

 
๙๙๘,๐๐๐ 

   
๙๙๘,๐๐๐ 

 
๕๒๔,๕๑๒.๖๐ 

 
๔๗๓,๔๘๗.๔๐ 

๘5). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงใต้ หมู่ท่ี ๑๕ 
จุดเริม่ต้นจากถนนลาดยาง ถึงศูนย์เด็กเล็ก ( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๒๔๐๓ N
๑๙๖๒๐๘๕ สิ้นสดุ E๐๓๖๒๓๙๘ N๑๙๖๒๐๖๖ ) ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) ลาํดับ ๘ หนา้ ๑๒  

 
๙๖,๐๐๐ 

   
๙๖,๐๐๐ 

 
๙๖,๐๐๐ 

 
- 

๘6). โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและกําแพงปากท่อลอดเหลีย่มข้ามลํา
ห้วยโนด บ้านหนองแวงใต้ หมู่ ๑๕ (พิกัด E๐๓๖๒๑๘๑ N๑๙๖๑๒๕๘) ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๙ หน้า ๑๓  

๓๐๓,๐๐๐   ๓๐๓,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
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๘7).ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ขา้งๆ ละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร  สายทางเริ่มจาก
ถนนลาดยาง หมายเลข ๓๐๐๕ ถึงสวนยางพารา (พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๒๔๗๘ N
๑๙๖๒๑๓๔ สิ้นสุด E๐๓๖๓๓๒๕ N๑๙๖๒๑๑๒ ) ตามแบบแปลน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที ่๑-๐๑ พร้อมติดตั้งปูายโครงการจํานวน ๑ 
ปูาย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปล่ียนแปลง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๑ หน้า ๑๔  

 ๔๙๗,๐๐๐   ๔๙๗,๐๐๐ - - 

๘8).ก่อสร้างรางระบายนํ้าสําเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๑ (ช่วงที่ 
๑) ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดฝาปิดราง
ระบายนํ้า ๐.๔๘ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักนํ้าจาํนวน ๔ บ่อ เร่ิมจาก
ถนนลาดยาง หมายเลข ๒๒๒ ถึงหน้าวัดศรีมงคล (พิกัดเร่ิมต้น E๐๓๖๕๖๒๙๙ N
๑๙๕๔๙๙๕ สิ้นสุด E๐๓๖๒๖๔๙ N๑๙๖๒๑๒๓ ) พร้อมติดต้ังปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย  (แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 
๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๒ หน้า ๑๔ 

 ๓๓๙,๐๐๐   ๓๓๙,๐๐๐ - - 

89).ก่อสร้างรางระบายนํ้าสําเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๑ (ช่วงที่ 
๒) ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ ความยาว ๑๕๖ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดฝาปิด
รางระบายนํ้า ๐.๔๘ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักนํ้าจํานวน ๒ บ่อ เริ่มจาก 
ถนนลาดยางบ้านกุดเรือคํา ถึง บ้านนายชุมพล    สุพันธ์ (พิกัดเร่ิมต้น E
๐๓๖๖๒๕๖๖ N๑๙๖๒๐๖๗ สิ้นสุด E๐๓๖๒๕๗๙ N๑๙๖๒๒๓๖ ) พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๓ หน้า ๑๕ 

 ๒๗๐,๐๐๐    - - 

90).ก่อสร้างระบบธนาคารนํ้าใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร ขนาดบ่อพกันํ้า ๐.๘๐ x 
๐.๘๐ เมตร จํานวน ๒ บ่อ เริ่มจาก ต่อจากรางเดิม ถึง หน้าบ้านนายจําเนียน คํา
น้อย  (พิกัดเร่ิมต้น E๐๓๖๒๕๐๖ N๑๙๖๒๒๗๑ สิ้นสุด E๐๓๖๒๔๗๙ N
๑๙๖๒๒๑๓๔ ) (แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 
๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๔ หน้า ๑๕ 

 ๔๑,๐๐๐   ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ - 
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๙1).ก่อสร้างทอ่ลอดเหลี่ยม หมู่ ๒ ห้วยลาดไฮ บริเวณพื้นที่นานายอารมณ์ ศรี
ยวน ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร จํานวน ๓ ช่อง ความยาวบล็อก ๔ เมตร (พิกัด 
E๐๓๖๖๑๒๗๕ N๑๙๕๖๗๖๐) ตามแบบมาตรฐาน ทางหลวงชนบท พร้อมติดต้ัง
ปูายโครงการ จํานวน ๑ ปูาย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๕ หน้า ๑๖  ***แผน เปล่ียนแปลง ข้อ ๗ 

 ๓๐๓,๐๐๐   ๓๐๓,๐๐๐ ๓๐๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๙2).ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓ (สายที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ขา้ง ๆ ละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร  เริ่มจาก หน้าบ้านนาง
สมหวัง พิมพา ถึง นานายบุญสวน สุพร (พิกัดเร่ิมต้น E๐๓๖๑๗๙๖ N
๑๙๖๓๖๔๕ สิ้นสุด E๐๓๖๑๘๗๑ N๑๙๖๓๘๐๓ ) ตามแบบแปลน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที ่๑-๐๑ พร้อมติดตั้งปูายโครงการจํานวน ๑ 
ปูาย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปล่ียนแปลง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๖ หน้า ๑๖ 

  
๔๙๗,๐๐๐ 

  
 

๔๙๗,๐๐๐ 
 

๔๙๗,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

๙3).ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๓ (สายที่ ๒) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร เส้นทาง
เริ่มจากถนน คสล. เดิม ถึง หน้าโรงสีข้าว (พกิัด E๐๓๖๑๗๘๗ N๑๙๖๓๖๓๓ 
สิ้นสุด E๐๓๖๑๙๑๐ N๑๙๖๓๕๕๖) ตามแบบแปลน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ๑-๐๑ พร้อมติดต้ังปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปล่ียนแปลง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๗ หน้า ๑๗ 

 

 
 
 

๔๙๗,๐๐๐ 

  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

๙4).ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เปน็ถนนลาดยาง บ้านโพน
สวาง หมู่ที่ ๔ ความต้องการ ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางไม่น้อยกวา่ ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เส้นทางเริ่ม
จาก ถนนลาดยางเดิม ถึง หน้า๑ พร้อมติดต้ังปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปล่ียนแปลง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๘ หน้า ๑๗ ***แผน เปล่ียนแปลง ข้อ ๒๑ 

 ๒,๑๐๑,๐๐๐ ๒,๑๐๑,๐๐๐ - ๒,๑๐๑,๐๐๐ ๑,๘๘๐,๐๐๐  
๒๒๑,๐๐๐ 
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๙5).ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ 
(สายที่ ๑) ความต้องการผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร เริ่มจากหนา้บ้านนางลี ผินแก้ว ถึง 
หน้าบ้านนายคําไสย พรมศรี ( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๔๕๒๐ N๑๙๖๑๖๖๑ 
สิ้นสุด E๐๓๖๔๖๓๐ N๑๙๖๑๗๔๐ ) ตามแบบแปลน กรมการปกครอง 
จํานวน ๑ ปูาย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๙ หน้า ๑๘ 

 ๔๙๗,๐๐๐      

๙6).ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ 
(สายที่ ๒) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสรมิเหล็กไม่
น้อยกว่า ๔๒๔ ตารางเมตร จุดเริม่ต้นหน้าบ้านนายลาน สุพร ถึง หน้าบ้าน
นายสฤษดิ์ แสนพันนา ( พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๔๓๑๕ N๑๙๖๑๖๖๑ สิ้นสุด E
๐๓๖๔๓๗๐ N๑๙๖๑๗๕๒ ) ตามแบบแปลน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ๑-๐๑ พร้อมติดตั้งปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๑๐ หน้า ๑๘  ***แผน เปลี่ยนแปลง ข้อ ๒๖  

 
 

๒๗๗,๐๐๐ 

   
 

๒๗๗,๐๐๐ 

 
 

๒๗๔,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 

๙7).ก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ ๕ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาดกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดฝาปิดรางระบายน้ํา ๐.๔๘ x 
๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ํา เริ่มจาก หน้าบ้านนางปรีชา หอมจาํปา ถึง
หน้าบ้านนายกิตติพงษ์ อักษ์เสน (พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๔๓๙๓ N๑๙๖๑๕๘๒ 
สิ้นสุด E๐๓๖๔๔๗๕ N๑๙๖๑๕๔๑) พร้อมติดตั้งปูายโครงการ จํานวน ๑ ปูาย 
ลําดับ ๑๑ หน้า ๑๙  

 

๑๔๓,๐๐๐ 

   

๑๔๓,๐๐๐ 

 

- 

 

- 
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๙8).ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ 
(สายที่ ๓) ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร  
ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร เริม่จากหน้าบ้านนายบุญจง  หอมจําปา ถึง 
หน้าบ้านนายลาน สุพร (พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๔๓๑๒ N๐๙๖๑๖๓๐ สิ้นสุด 
E๐๓๖๔๓๕๘ N๑๙๖๑๖๐๓) ตามแบบแปลน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ๑-๐๑ พร้อมติดตั้งปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) 
ลําดับ ๑๒ หน้า ๑๙ ***แผน เปลีย่นแปลง ข้อ ๒๗  

 
 
 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

   
 

 
 

๑๘๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

๑๘๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

๒,๐๐๐ 

99).ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๖ กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ ขนาด ๑.๐๐ 
x ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๔ จดุ จํานวน ๒๐ ท่อน เริ่มจาก สามแยกถนน
เกษตร ถึง ฝายน้ําล้นลําห้วยโนด (พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๗๓๒๘ N
๑๙๖๒๑๐๙ สิ้นสดุ E๐๓๖๖๙๗๒ N๑๙๖๒๗๘๒) พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ จํานวน ๑ ปูาย (แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) ลาํดับ ๑๓ หน้า ๒๐  

 
 

 
๑๔๖,๐๐๐ 

   
 

 
๑๔๖,๐๐๐ 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

๑๐0).โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านวังเยี่ยม 
หมู่ที่  ๖ เริ่มจากหน้าบ้านนางสุมาลี  แสนน้ําเที่ยง ถึง หน้าบ้านนายปั้ง  
แสนโสภา ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๕๐ 
เมตร ขนาดฝาปดิรางระบายน้ํา ๐.๔๘ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ํา 
จํานวน ๓ บ่อพัก (พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๗๙๐๗ N๑๙๖๒๒๒๕ สิ้นสดุ E
๐๓๖๗๖๗๙๑๑N๑๙๖๒๐๖๐) พร้อมติดตั้งปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓) 
ลําดับ ๑๔ หน้า ๒๐  

 

 

๔๑๒,๐๐๐ 

   

 

๔๑๒,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

- 
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๑๐1).โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านวังเยี่ยม 
หมู่ที่  ๖ เริ่มจากหน้าบ้านนายประยูร พาเลิศ ถึง ถนนลาดยาง หมายเลข 
๓๐๐๕ ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๑๘ เมตร 
ขนาดฝาปดิรางระบายน้ํา ๐.๔๘ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ํา จํานวน 
๓ บ่อพัก (พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๗๗๙๗ N๑๙๖๒๐๖๘ สิ้นสุด E๐๓๖๗๗๒๑ N
๑๙๖๑๘๖๘) พร้อมติดตั้งปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๑๕ หน้า ๒๑  

 
 

 
๓๖๑,๐๐๐ 

    
 

 
- 

 
 

 
- 

๑๐2).ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านบะทอง หมู่ที่ ๗   ผิวจราจร 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆ 
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๑ จดุ จําวน ๗ ท่อน 
เส้นทางเริม่จากถนนหมายเลข ๓๐๐๕ ถึง สํานักสงฆ์แดนสวรรค์ (พิกัดเริ่มต้น 
E๐๓๖๘๔๗๑ N๑๙๖๒๐๕๗ สิ้นสดุ E๐๓๖๘๓๕๒ N๑๙๖๑๖๙๘) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๑๖ หน้า ๒๑ ***แผน เปลีย่นแปลง ข้อ ๓๕  

 
 

๙๙๗,๐๐๐ 

   
 

๙๙๗,๐๐๐ 

 
 

๔๙๖,๘๒๐.๘๐ 

 
 

๕๐๐,๐๐๐.๒๐ 

๑๐3).ก่อสร้างถนน คสล,ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ (สายที่ ๑) ความต้องการผิว
จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ 
ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๑ จุด จํานวน ๘ ท่อน เริม่จากหน้าบ้าน
นายไพวัลย์ น้อยหลุมเหลา ถึงหน้าบ้านนายทรงเดช นวลเพ็ญ (พิกัดเริ่มตัน E
๐๓๗๑๗๘๕ N๑๙๖๔๕๑๓ สิ้นสุด E๐๓๗๑๗๗๓ N๑๙๖๔๕๖๘) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) ลําดบั ๑๗ 
หน้า ๒๒  

 
 
 

๒๓๖,๐๐๐ 

   
 
 

๒๓๖,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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๑๐4).ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ ๘ (สายที่ ๒)ความ
ต้องการผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน่้อยกว่า 
๗๖๐ ตารางเมตร เริม่จากหน้าบา้นนายเสาร์ ไปนี่ ถึงแยกวัดสวน (พิกัดเริ่มตัน 
E๐๓๗๑๘๓๔ N๑๙๖๔๕๕๐ สิ้นสดุ E๐๓๗๑๙๕๘ N๑๙๖๔๕๕๐ ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๑๘ หน้า ๒๓ 

 

 

 

 

๔๙๗,๐๐๐ 

     

๑๐5).ก่อสร้างรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง   หมู่ ๘ ช่วงที่ ๑ 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตรความยาว ๑๙๓ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดฝา
ปิดรางระบายน้ํา ๐.๔๘ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ํา จํานวน ๑ บ่อ เริ่ม
จากหน้าบ้านนางลําดวน ประสมส ีถึง หน้าบ้าน    นางบาน กุลสวรรณ (พิกัด
เริ่มต้น E๐๓๗๑๕๑๒ N๑๙๖๔๔๕๘ สิ้นสุด E๐๓๗๑๔๒๙ N๑๙๖๔๕๓๐) 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) ลาํดับ ๒๐ หนา้ ๒๓ 

 ๓๑๑,๐๐๐   ๓๑๑,๐๐๐   

๑๐6).ก่อสร้างรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง   หมู่ ๘ ช่วงที่ ๒ 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๙๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดฝา
ปิดรางระบายน้ํา ๐.๔๘ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร ไม่มีบ่อพักน้ํา เริม่แยกศาลา
ประชาคม ถึงข้างวัดศรีชมชื่นวราราม (พิกัดเริม่ต้น E๐๓๕๘๗๑๔ N
๑๙๕๕๘๑๙ สิ้นสดุ E๐๓๗๑๕๓๙ N๑๙๖๔๕๓๙) พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
จํานวน ๑ ปูาย (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ 
๒๑ หน้า ๒๔ 

 ๑๔๓,๐๐๐      
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๑๐7).ก่อสร้างรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง  หมู่ ๘ ช่วงที่ ๑ 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๖๘ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดฝา
ปิดรางระบายน้ํา ๐.๔๘ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ํา จํานวน ๑ บ่อ เริ่ม
จากหน้าบ้านนายคํามี แสนเมือง ถึง หน้าบ้านนายสมพิศ โยคาวัตน ์(พิกัด
เริ่มต้น E๐๓๗๑๕๙๖ N๑๙๖๔๓๖๑ สิ้นสุด E๐๓๗๑๗๘๔ N๑๙๖๔๓๕๗) 
พร้อมติดตั้งปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย  (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๒๒ หน้า ๒๔ 

 ๒๗๑,๐๐๐   ๒๗๑,๐๐๐   

๑๐8).ก่อสร้างรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง   หมู่ ๘ ช่วงที่ ๒ 
ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๒๓ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดฝา
ปิดรางระบายน้ํา ๐.๔๘ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ํา จํานวน ๒ บ่อ เริ่ม
จากหน้าบ้านนายสมานวิชัยวงค์ ถึงหน้าบ้านนางเสถียร อนุมลทน (พิกัดเริ่มต้น 
E๐๓๗๑๕๘๖ N๑๙๖๔๓๓๘ สิ้นสดุ E๐๓๗๑๗๘๕ N๑๙๖๔๓๖๕) พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๓ ) ลาํดับ ๒๒ หน้า ๒๔ 

 ๓๖๓,๐๐๐   ๒๗๑,๐๐๐   

109).ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ๒ ข้างๆ ละ 
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นท่ี คอนกรีตเสรมิเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร   
สายเริ่มจากถนน คสล. เดิม ถึง ถนนลาดยางบ้าน ดอนกลอย (พิกัดเริ่มต้น E
๐๓๖๒๒๕๔ N๑๙๖๒๕๗๔ สิ้นสุด E๐๓๖๒๓๒๘ N๑๙๖๒๗๖๒) ตามแบบ
แปลน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ๑-๐๑ พร้อมตดิตั้งปูาย
โครงการจํานวน ๑ ปูาย (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
) ลําดับ ๒๓ หน้า ๒๕ 

 ๑,๔๖๘,๐๐๐   ๑,๔๖๘,๐๐๐   
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๑๑0).ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น บ้านรุ่งพนาไพร ม.๑๐ 
ความต้องการ ผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร เสน้ทางเริ่ม
ถนน คสล. เดิม ถึง หน้าวัดปุาบ้านรุ่งพนาไพร (พิกัดเริม่ต้น E๐๓๖๓๙๖๗ N
๑๙๖๐๓๒๓ สิ้นสดุ E๐๓๖๓๘๒๒ N๑๙๖๐๖๗๘) ตามแบบแปลน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ๑-๐๑ พร้อมติดตั้งปูายโครงการจํานวน ๑ 
ปูาย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๓ ) ลาํดับ ๒๔ หน้า ๒๕ 

 ๗๗๗,๐๐๐   ๗๗๗,๐๐๐   

๑๑1).ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ ความต้องการ ผวิจราจร 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไม่มไีหล่ทางลูกรัง หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร เส้นทางเริ่มจากหน้า
บ้านนายประมวล กุดพรมมา ถึงวดัครสิต์ (พิกัดเริม่ต้น E๐๓๖๒๖๔๗ N
๑๙๕๙๗๘๔ สิ้นสดุ E๐๓๒๖๒๕๔๗ N๑๙๕๙๗๔๗) ตามแบบแปลน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ๑-๐๑ พร้อมติดตั้งปูายโครงการจํานวน ๑ 
ปูาย  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) ลําดบั ๒๕ หน้า 
๒๖ 

 
 

๔๖๘,๐๐๐ 
     

๑๑2).ก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ ๑๑ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาดความกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๖๙ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดฝาปิดรางระบายน้ํา 
๐.๔๘x๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ํา จํานวน ๒ บ่อพัก เริ่มจากบ้านนาง
ศิริพร ลีศรี ถึงหน้าบ้านนายประจกัร มูลสุทธิ (พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๒๘๓๖ N
๑๙๕๙๗๒๙ สิ้นสดุ E๐๓๖๐๙๔ N๑๙๕๙๖๕๓) พร้อมตดิตั้งปูายโครงการ 
จํานวน ๑ ปูาย  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ 
๒๖ หน้า ๒๖ 

 
 

๔๓๕,๐๐๐ 
  

 

๔๓๕,๐๐๐ 

 

432,000 

 

3,000 
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๑๑3).ก่อสร้างรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ งานราง
ระบายนํ้า ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตรยาว ๒๔๗ เมตร ขนาดความ ลึก ๐.๖๐ 
เมตร ขนาดฝาปิดรางระบายนํ้า ๐.๔๘ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตรเมตร จํานวน ๓ บ่อ 
เริ่มจากบ้านนายเซีย นาแว่น ถึง บ้านนายจํารัส หลวงจันทร์ (พิกัดเร่ิมต้น E
๐๓๖๓๐๒๒ N๑๙๕๙๙๔ สิ้นสุด E๐๓๖๒๗๙๑ N๑๙๕๙๘๔๖)พร้อมตดิต้ังปูาย
โครงการจํานวน  ๑ ปูาย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๒๗ หน้า ๒๗  

 
๔๐๕,๐๐๐ 

   
๔๐๕,๐๐๐ 

 
402,000 

 
3,000 

๑๑4).ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลกูรัง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่น้อยกวา่ ๗๔๐ ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ 
๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๑ จุด รวม ๒๐ ท่อน เริ่มจาก ถนนคอนกรีตเดิม ถึง 
ข้าง รร. บ้านโนนเจริญศิลป์ (พิกัดเร่ิมต้น E๐๓๖๘๕๕๘ N๑๙๕๘๘๒๓ สิ้นสุด E
๐๓๖๘๔๐๑) ตามแบบแปลน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ๑-๐๑ 
พร้อมติดต้ังปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๒๘ หน้า ๒๗  

 
๔๙๘,๐๐๐ 

   
๔๙๘,๐๐๐ 

  

๑๑5).ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมู่ ๑๓ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๕๐ เมตร ลงหินลูกรังตลอดสาย พร้อมวางทอ่ ๐.๖๐ x ๑๐๐ เมตร จํานวน ๑ 
จุด รวม ๖ ท่อน เริ่มจากนานางวนิช ยะพลหา ถึงนานายเกตุ ศรีหา (พิกัดเร่ิมต้น 
E๐๓๗๒๐๖๗ N๑๙๖๑๒๘๗ สิ้นสุด E๐๓๗๐๙๔๐N๑๙๖๒๒๔๗) (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)เปล่ียนแปลง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๒๙ หน้า ๒๘  

 
๔๙,๐๐๐ 

   
๔๙,๐๐๐ 

  

๑๑6).ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 
๑๕ ความต้องการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร ไม่มีไหล่ทางลกูรัง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่น้อยกวา่ ๒๗๒ ตาราง
เมตร เริ่มจาก หน้าบ้านนางมะลิ เหง้าน้อย ถึง หน้าบ้านนางวิลัยศักดิ์ จู่มา (พิกัด
เริ่มต้น E๐๓๖๒๕๑๕ N๑๙๖๑๙๖๗ สิ้นสุด E๐๓๖๒๔๖๐ N๑๙๖๑๙๕๙)ตาม
แบบแปลน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ๑-๐๑ พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการจํานวน ๑ ปูาย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ) ลําดับ ๓๐ หน้า ๒๙  

๑๗๔,๐๐๐   ๑๗๔,๐๐๐   
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๑๑7). ก่อสร้างธนาคารน้ําใตด้ินระบบเปิด (ปุุงนกเปูา) ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน
ระบบเปดิ (ปุุงนกเปูา) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๕ ตําบลหนองแวงใต้ อําเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร  
-โซนที่ ๑ ทําการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด (ปุุงนกเปูา) ใหไ้ด้ขนาดและ
ระดับตามแบบ อบต. หนองแวงใต้ เลขที่ นต. ๒๒/๒๕๖๓ พื้นที่ก่อสร้างธนาคาร
น้ําใต้ดินระบบเปิด (ปุุงนกเปูา) ๑๑,๗๑๘ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือใหไ้ด้
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๕,๑๕๔ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งลาดเอียง (Slope) ให้
เรียบร้อย 
-โซนที่ ๒ ทําการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด (ปุุงนกเปูา) ใหไ้ด้ขนาดและ
ระดับตามแบบ อบต. หนองแวงใต้ เลขที่ นต. ๒๒/๒๕๖๓ พื้นที่ก่อสร้างธนาคาร
น้ําใต้ดินระบบเปิด (ปุุงนกเปูา) ๙๘๗  ตร.ม. ลึกเฉลีย่ ๓.๐๐ เมตร หรือให้ได้
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๑ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งลาดเอียง (Slope) ให้
เรียบร้อย รวมปริมาตรดินขุด โซนที่ ๑ บวก โซนท่ี ๒ ปริมาตรดินขุดตามจาํนวน
ไม่น้อยกว่า ๓๘,๑๑๕ ลบ.ม.  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ) ลาํดับ ๒๘ หน้า ๒๗  

 
 
 
 
 
 

๑,๖๐๑,๐๐๐ 

   
 
 
 
 
 

๑,๖๐๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๑๘). ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้นเป็นถนนลาดยาง บ้าน
โพนสวาง หมู่ที่ ๔ ความต้องการ ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีถนนลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร 
เส้นทางเริม่จาก ถนนลาดยางเดมิ ถึง หน้าโรงเรียน (พิกัดเริ่มต้น E๐๓๖๐๐๘๖ 
N๐๙๖๐๒๙๗ สิ้นสุด E๐๓๕๙๕๖๒ N๑๙๙๒๒๗) ตามแบบแปลน กรมทาง
หลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พร้อมติดตั้งปูายโครงการจํานวน ๑ ปูาย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ) 
ลําดับ ๑ หน้า ๖  

  

 

๒,๑๐๑,๐๐๐ 

    

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒๙,๖๙๙,๑๐๐ ๑๘,๔๘๙,๐๐๐ ๒,๑๐๑,๐๐๐ ๔๘,๔๗๖,๐๐๐ ๑๔,๓๖๕,๐๐๐   
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

๒.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น ปี 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

(๒๕๖๓) 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(เพิ่มเติม

เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 
๑/๒๕๖๓ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลงคร้ังที่ 

๒/๒๕๖๓ 

งบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัตปิระจํา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 
จ่ายขาดเงิน
สะสม/ฯลฯ 

 
ผลการดาํเนินงาน

งบประมาณ ปี  ๒๕๖๓ 

 
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑.ส่งเสริมดําเนินงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๙๖ หน้า ๑๙๖ ๓๐,๐๐๐ 

  
 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

  
 
- 

 
 
- 

๒.ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกจิ (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๒๙๗ หน้า ๑๙๖ 

๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐  - - 

รวม ๖๐,๐๐๐   ๖๐,๐๐๐  - - 
๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
๑.อบต.หนองแวงใต้ สัญจรพบประชาชน (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๒๙๘ หน้า ๑๙๗ ๓๐,๐๐๐ 

      

๒.บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) ลําดับ ๒๙๙ ลําดับ ๑๙๗ ๓๐,๐๐๐ 

      

๓.ฝึกอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพือ่ดําเนินการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริต ของ อปท. (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๓๐๐ หน้า  ๑๙๗ ๓๐,๐๐๐ 

      

รวม 90,000       
๒.๑๐ แผนงานการเกษตร        

๑.อบรมส่งเสริมการเพาะพันธุพ์ืช พันธุ์สัตว์สูเ่ศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๐๑ หน้า ๑๙๘ ๓๐,๐๐๐ 

   
๓๐,๐๐๐ 

  
- 

 
- 

รวม ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐  - - 
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 180,๐๐๐   ๙๐,๐๐๐  - - 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

๓.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย ์

ปรากฏใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 

๒๕๖๑-๒๕๖๕
(๒๕๖๓) 

ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 

๑/๒๕๖๓ 

ปรากฏใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น(เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 

๒/๒๕๖๓ 

งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ

ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม/ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน             
งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ 

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหต ุ

๑.ฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของ อบต.หนองแวงใต้ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๐๒ หน้า ๑๙๙ ๒๕๐,๐๐๐ 

      

รวม ๒๕๐,๐๐๐   ๒๕๐,๐๐๐    

๓.๓ แผนงานการศึกษา        

๑.ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  (แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๓๐๓ หน้า ๒๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

  
๑07,๐๐๐ 

 
86,860 20,640 

๒.โครงการพัฒนาผูดู้แลเด็กและบคุลากรทางการศึกษา (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๐๔ หน้า ๒๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

  
๖๐,๐๐๐ 

 
55,845 4,155 

๓.โครงการแข่งขันกีฬา ของ อปท.ระดับอําเภอ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๐๕ หน้า ๒๐๑ ๑๐๐,๐๐๐ 

  
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- - 

๔.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๐๖ หน้า ๒๐๑ ๒๕๐,๐๐๐ 

  
225,๐๐๐ 

 
45,000 18,000 

๕.โครงการเทศกาลวันเข้าพรรษาและออกพรรษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๐๗ หน้า ๒๐๑ ๑๐๐,๐๐๐ 

  
15,๐๐๐ 

 
- - 

๖.แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๐๘ หน้า ๒๐๒ ๒๐๐,๐๐๐ 

  
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - 

รวม 810,๐๐๐   707,๐๐๐    
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1,060,๐๐๐   957,๐๐๐  - - 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

๓.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย ์

ปรากฏใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 

๒๕๖๑-๒๕๖๕
(๒๕๖๓) 

ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 

๑/๒๕๖๓ 

ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 

๒/๒๕๖๓ 

งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ

ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม/ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ ป ี๒๕๖๓ 

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ    
(บาท) 

งบประมาณ    
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑.ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๐๙ หน้า ๒๐๓ ๓๐,๐๐๐ 

  ๓๐,๐๐๐    

๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และ
ผู้ปุวยเอดส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๑๐  หน้า
๒๐๓ ๓๐,๐๐๐ 

  ๓๐,๐๐๐    

๓.ส่งเสรมิสตรี และครอบครัว (แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๓๑๑หน้า  ๒๐๔ ๓๐,๐๐๐ 

  ๓๐,๐๐๐    

๔.ส่งเสรมิสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาทพื้นที่สร้างสรรคส์ําหรบัเด็ก
และเยาวชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๑๑ 
หน้า ๒๐๔ ๓๐,๐๐๐ 

  

 

 

๓๐,๐๐๐ 

   

รวม ๑๒๐,๐๐๐   ๑๒๐,๐๐๐    

รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย ์ ๑,๑๘๐,๐๐๐   ๑,077,๐๐๐    
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 

ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

(๒๕๖๓) 

ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 

๑/๒๕๖๓ 

ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 

๒/๒๕๖๓ 

งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ

ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม/ฯลฯ 

ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ 

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ(บาท) งบประมาณ    
(บาท) 

งบประมาณ     
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑.จัดทําเวทีประชาคมแผนชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๑๓ หน้า ๒๐๕ ๓๐,๐๐๐ 

  ๓๐,๐๐๐  17,941 12,059 

๒.ฝึกอบรมประชุมช้ีแจงเผยแพร่ความรู้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๑๔ หน้า ๒๐๕ ๓๐,๐๐๐ 

      

๓.พัฒนาการบริหารงานให้มปีระสทิธิภาพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๑๕หนา้  ๒๐๖ ๓๐,๐๐๐ 

      

๔.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๓๑๖ หน้า ๒๐๖ ๓๐,๐๐๐ 

  4๐๐,๐๐๐  -  

๕.ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าท่ีชําระภาษี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๑๗ หน้า ๒๐๗ ๓๐,๐๐๐ 

  ๑๐,๐๐๐    

๖.จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๑๘ หน้า ๒๐๗ ๓๐,๐๐๐ 

  ๒๐๐,๐๐๐  200,000  

๗.ค่าจ้างประเมินการบริหารปฏิบตัิราชการฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๑๙ หน้า ๒๐๘ ๒๕,๐๐๐ 

  ๒๕,๐๐๐  25,000  

๘.ส่งเสรมิศาสนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของไท
วานร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๒๐ หนา้ 
๒๐๘ ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๐,๐๐๐    
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๙.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๒๑ 
หน้า ๒๐๘ ๑๓,๐๐๐ 

  ๑๓,๐๐๐  11,785.72 1,214.25 

๑๐.รวมน้ําใจตา้นภัยยามยาก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๒๒ หน้า  ๒๐๘ ๑๐,๐๐๐ 

  ๑๐,๐๐๐    

รวม ๒3๘,๐๐๐   69๘,๐๐๐    
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน        
๑.บริการแพทย์ฉุกเฉิน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ลําดับ ๓๒๓ หน้า  ๒๐๙ 

๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐  9,850 150 

๒.รณรงค์ปูองกันและลดอุบตัิเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๒๔ หน้า ๒๐๙ ๕๐,๐๐๐ 

  ๑๕,๐๐๐  8,944.28 6,053.73 

๓.รณรงค์ปูองกันและลดอุบตัิเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๒๕ หน้า ๒๐๙ ๕๐,๐๐๐ 

  ๑๕,๐๐๐    

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจําองค์การบรหิาร
ส่วนตําบล *แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  

  250,000  ๒๒๖,๒๐๐   

รวม ๑๑๐,๐๐๐  250,000 40,000 226,200   
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข        
๑.ส่งเสรมิแม่และเด็กบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ (เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๒๖ หน้า ๒๑๐ ๗,๐๐๐ 

 

 ๗,๐๐๐ 

 

๗,๐๐๐ 

 

๒.ส่งเสรมิแม่และเด็กบ้านนาบัว หมู่ที่ ๒ (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําร)ิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๒๗ หน้า ๒๑๑ ๗,๐๐๐ 

 

 ๗,๐๐๐ 

 

๗,๐๐๐ 

 

๓.ส่งเสรมิแม่และเด็กบ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๓ (เงินอุดหนุนสําหรับการ ๕,๕๐๐   ๕,๕๐๐  ๕,๕๐๐  
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ดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๒๘ หน้า ๒๑๒ 
๔.ส่งเสริมแมแ่ละเด็กบา้นโพนสวาง หมู่ที่ ๔ (เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๒๙ หน้า ๒๑๓ ๖,๐๐๐ 

 

 ๖,๐๐๐ 

 

๖,๐๐๐ 

 

๕.ส่งเสริมแมแ่ละเด็กบา้นโคกก่อง หมู่ที่ ๕ (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ) (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๓๐ หน้า ๒๑๔ ๖,๕๐๐ 

 

 ๖,๕๐๐ 

 

๖,๕๐๐ 

 

๖.ส่งเสริมแมแ่ละเด็กบา้นวังเย่ียม หมู่ที่ ๖ (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๓๑ หน้า ๒๑๕ ๗,๓๐๕ 

 

 ๗,๓๐๕ 

 

- 

 
 

7,305 
๗.ส่งเสริมแมแ่ละเด็กบา้นบะทอง หมู่ที่ ๗  (เงินอุดหนุนสําหรับการดาํเนิน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๓๒ หน้า ๒๑๖ ๗,๖๕๕ 

 

 ๗,๖๕๕ 

 

๗,๖๕๕ 

 

๘.ส่งเสริมแมแ่ละเด็กบา้นโนนทับชา้ง หมู่ที่ ๘ (เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๓๓ หน้า ๒๑๗ ๗,๒๕๕ 

 

 ๗,๒๕๕ 

 

๗,๒๕๕ 

 

๙.ส่งเสริมแมแ่ละเด็กบา้นศรีสว่าง หมู่ที่ ๙ (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ) (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ๓๓๔ หน้า ๒๑๘ ๗,๑๐๐ 

 

 ๗,๑๐๐ 

 

๗,๑๐๐ 

 

๑๐.ส่งเสริมแมแ่ละเดก็บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ที่ ๑๐  
(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๓๕ หน้า ๒๑๙ ๘,๒๐๐ 

 

 ๘,๒๐๐ 

 

๘,๒๐๐ 

 

๑๑.ส่งเสริมแมแ่ละเดก็บ้านนาบัวพฒันา หมู่ที่ ๑๑ (เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๓๖ หน้า ๒๒๐ ๗,๐๐๐ 

 

 ๗,๐๐๐ 

 

๗,๐๐๐ 
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๑๒.ส่งเสริมแมแ่ละเดก็บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ที่ ๑๒  
(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๓๗ หน้า ๒๒๑ ๔,๘๙๐ 

 

 ๔,๘๙๐ 

 

๔,๘๙๐ 

 

๑๓.ส่งเสริมแมแ่ละเดก็บ้านโนนจําปาหอม หมู่ที่ ๑๓  
(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําร)ิ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๓๘ หน้า  ๒๒๒ ๙,๘๓๐ 

 

 ๙,๘๓๐ 

 

๙,๘๓๐ 

 

๑๔.ส่งเสริมแมแ่ละเดก็บ้านโนนสามเศียร หมู่ที่ ๑๔  
(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๓๙ หน้า ๒๒๓ ๖,๙๐๕ 

 

 ๖,๙๐๕ 

 

๖,๙๐๕ 

 

๑๕.ส่งเสริมแมแ่ละเดก็บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๕ (เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ) ๔,๘๐๐ 

 
 ๔,๘๐๐ 

 
๔,๘๐๐ 

 

1๖.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง
(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๕๖ หน้า ๒๔๐ ๖,๑๔๐ 

 

 ๖,๑๔๐ 

 

๖,๑๔๐ 

 

๑๗.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๒ บ้านนาบัว (เงิน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๕๗ หน้า ๒๔๑ ๗,๓๕๐ 

 

 ๗,๓๕๐ 

 

๗,๓๕๐ 

 

๑๘.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกลอย
(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๕๘หน้า ๒๔๒ ๖,๑๔๐ 

 

 ๖,๑๔๐ 

 

๖,๑๔๐ 

 

๑๙.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๔ บ้านโพนสวา่ง
(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๕๙ หน้า ๒๔๓ ๔,๖๐๐ 

 

 ๔,๖๐๐ 

 

๔,๖๐๐ 

 

๒๐.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๕ โคกกอ่ง(เงิน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ)(แผนพัฒนา
ทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๖๐ หน้า  ๒๔๔ ๘,๓๔๐ 

 

 ๘,๓๔๐ 

 

๘,๓๔๐ 
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๒๑.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๖ บ้านวังเยี่ยม (เงิน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๖๑ หน้า ๒๔๕ ๘,๕๐๐ 

 

 ๘,๕๐๐ 

 

 

 
 

8,500 
๒๒.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๗ บ้านบะทอง(เงิน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ) )(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๖๑ หน้า ๒๔๕ ๗,๙๐๐ 

 

 ๗,๙๐๐ 

 

๗,๙๐๐ 

 

2๓.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทับช้าง
(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๖๓ หน้า ๒๔๗ ๗,๙๐๐ 

 

 ๗,๙๐๐ 

 

๗,๙๐๐ 

 

๒๔.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๙ บ้านศรีสวา่ง(เงิน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๖๔ หน้า ๒๔๘ ๗,๐๒๐ 

 

 ๗,๐๒๐ 

 

๗,๐๒๐ 

 

๒๕.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๐ บ้านรุ่งพนาไพร
(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๖๕ หน้า ๒๔๘ ๗,๒๔๐ 

 

 ๗,๒๔๐ 

 

๗,๒๔๐ 

 

๒๖.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาบัว
พัฒนา(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ลําดับ ๓๖๖ หน้า ๒๕๐ ๖,๐๓๐ 

 

 ๖,๐๓๐ 

 

๖,๐๓๐ 

 

๒๗.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนเจริญ
ศิลป์(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๖๗ หน้า ๒๕๑ ๘,๕๐๐ 

 

 ๘,๕๐๐ 

 

๘,๕๐๐ 

 

๒๘.ปูองกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนน
จําปาหอม(เงินอุดหนุนสําหรับการดาํเนินตามแนวทางโครงการ
พระราชดําร)ิ (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๖๘ 
หน้า ๒๕๒ ๘,๕๐๐ 

 

 ๘,๕๐๐ 

 

๘,๕๐๐ 
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๒๘.ปูองกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนน
จําปาหอม(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๖๘ 
หน้า ๒๕๒ 

๘,๕๐๐   ๘,๕๐๐  ๘,๕๐๐  

๒๙.ปูองกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนน
สามเศยีร(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๖๙ 
หน้า ๒๕๓ 

๘,๕๐๐   ๘,๕๐๐  ๘,๕๐๐  

๓๐.ปูองกันและแก้ไขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง
แวง(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนนิตามแนวทางโครงการพระราชดาํริ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๗๐ หน้า ๒๕๔ 

๔,๖๐๐   ๔,๖๐๐  ๔,๖๐๐  

๓๑.สําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในตําบล 
(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควฒันวรขัตติยราชนารี)(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๗๑ หน้า ๒๕๕ 

๒๐,๐๐๐       

๓๒.สําหรับขับเคลือ่น (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารกีรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นาร)ี (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๗๒ หน้า ๒๕๖ 

๖๐,๐๐๐  
 
 
 

60,000  66,707 3,293 

๓๓.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานดา้น
สาธารณสุข) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๗๓ หน้า ๒๕๗ 

๖,๘๖๐   ๖,๘๖๐  ๖,๘๖๐  
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๓๔.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานดา้น
สาธารณสุข) หมู่ที่ ๒ บ้านนาบัวพฒันา  (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําร)ิ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๗๔ หน้า ๒๕๘ 

๕,๖๕๐   ๕,๖๕๐  ๕,๖๕๐ 

 

๓๕.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานดา้น
สาธารณสุข) หมู่ที่ ๓ บ้านดอยกลอย  (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนนิ
ตามแนวทางโครงการพระราชดําร)ิ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๗๕ หน้า ๒๕๙ 

๘,๓๖๐   ๘,๓๖๐  ๘,๓๖๐ 

 

๓๖.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานดา้น
สาธารณสุข) หมู่ที่ ๔ บ้านโพนสวา่ง (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๗๖ หน้า ๒๖๐ 

๙,๔๐๐   ๙,๔๐๐  ๙,๔๐๐ 

 

๓๗.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานดา้น
สาธารณสุข) หมู่ที่ ๕ บ้านโคกก่อง (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๗๗ หน้า ๒๖๑ 

๕,๑๖๐   ๕,๑๖๐  ๕,๑๖๐ 

 

๓๘.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานดา้น
สาธารณสุข)หมู่ที่ ๖ บ้านวังเยี่ยม (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๗๘ หน้า ๒๖๒ 

๔,๑๙๕   ๔,๑๙๕  - 

 
 
 
 

4,195 
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๓๙.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานด้านสาธารณ 
สุข) หมู่ท่ี ๗ บ้านบะทอง (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครง 
การพระราชดําร)ิ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๗๙ 
หน้า ๒๖๓ 

๔,๔๔๕   ๔,๔๔๕  ๔,๔๔๕ 

 

๔๐.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตน ราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานด้านสาธารณ สุข)หมู่ที่ 
๘ บ้านโนนทบัช้าง (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครง การ
พระราชดําริ)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๘๐  หน้า 
๒๖๔ 

๔,๘๔๕   ๔,๘๔๕  ๔,๘๔๕ 

 

๔๑.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตน ราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานด้านสาธารณ สุข) หมู่
ที่ ๙ บ้านศรีสว่าง (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครง การ
พระราชดําริ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๘๑ หน้า 
๒๖๕ 

๕,๘๘๐   ๕,๘๘๐  ๕,๘๘๐ 

 

๔๒.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตน ราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานด้านสาธารณ สุข) หมู่
ที่ ๑๐ บ้านรุ่งพนาไพร (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๘๒ หน้า ๒๖๖ 

๔,๕๖๐   ๔,๕๖๐  ๔,๕๖๐ 
 

๔๓.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตน ราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานด้านสาธารณ สุข) หมู่
ที่ ๑๑ บ้านนาบัวพัฒนา (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๘๓ หน้า ๒๖๗ 

๖,๙๗๐   ๖,๙๗๐  ๖,๙๗๐ 
 

๔๔.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตน ราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานด้านสาธารณ สุข)หมู่ที่ 
๑๒ บ้านโนนเจริญศิลป(์เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลําดับ ๓๘๔ หน้า ๒๖๘ ๖,๖๑๐ 

 

 ๖,๖๑๐ 

 

๖,๖๑๐ 
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๔๕.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานดา้น
สาธารณสุข)หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนจําปาหอม(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําร)ิ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๘๕ หน้า ๒๖๙ 

๓,๓๒๐   ๓,๓๒๐  

 

 

๓,๓๒๐ 

 

 

๔๖.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานดา้น
สาธารณสุข)หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสามเศียร(เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๘๖ หน้า ๒๗๐ 

๔,๕๙๕   ๔,๕๙๕  ๔,๕๙๕  

๔๗.พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการตามพระราชปณิธานดา้น
สาธารณสุข)หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแวงใต้ (เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๘๗ หน้า ๒๗๑ 

๑๐,๖๐๐   ๑๐,๖๐๐  ๑๐,๖๐๐  

รวม ๓๗๕,๙๙๙   ๔๐๕,๓๙๙  ๔๐๕,๓๙๙  

๔.๖แผนงานเคหะและชุมชน        

๑.จัดตั้งธนาคารขยะ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๘๘ หน้า ๒๗๒ 

๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐    

รวม ๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐    

๔.๗แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        

๑.อบต.หนองแวงใต้สญัจรพบประชาชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๘๙ หน้า ๒๗๓ 

๕๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐    
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๒.บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ๕๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐    

๓.ฝึกอบรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสเพื่อปูองดําเนินการ
ปูองกันปราบปรามการทุจรติของ อปท. (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ลําดับ ๓๙๐ หน้า ๒๗๔ 

๕๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐    

รวม ๑๕๐,๐๐๐   ๗๐,๐๐๐    

๔.๑๐แผนงานการเกษตร        

๑.รักน้ํา รักปาุ รักแผ่นดิน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๙๒  หน้า ๒๗๕ 

๕๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐    

๒.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลาํดับ ๓๙๓ หน้า ๒๗๕ 

๕๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐    

รวม ๑๐๐,๐๐๐   ๖๐,๐๐๐    

รวมยุทธศาสตรด์้านการบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ี ๑,๐๑๓,๙๙๙   ๑,๐๑๓,๓๙๙    

รวมทุกยทุธศาสตร์ ๑๔,๕๐๓,๑๙๙   ๗,๕๖๕,๓๙๙ ๓,๙๙๖,๐๐๐   
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

ปรากฏใน                  
แผนพัฒนาท้องถิ่น                 

ปี ๒๕๖๓ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น               

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง                 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

งบประมาณ                      
ปีประมาณ ๒๕๖๓ 

จ่ายขาดเงินสะสม/ฯลฯ 
 

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๓ 
 

  จํานวน งบประมาณ จํานวน 
งบประมา

ณ จํานวน 
งบประมา

ณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

๑.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๓๘ ๑๒,๒๑๙,๒๐๐     ๑๘ ๕,๒๙๒,๐๐๐ ๑๑ ๓,๙๙๖,๐๐๐ ๒๙ ๘,๘๕๐,๔๐๘.๙๐  

 ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

 ๑.๓ แผนงานการศึกษา              

 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข              

 ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์              

 ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน              

 ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              
 ๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ             

  ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 ๑.๑๐ แผนงานการเกษตร              

 ๑.๑๑ แผนงานงบกลาง             

รวม ๓๘ ๑๒,๒๑๙,๒๐๐ - -    ๕,๒๙๒,๐๐๐ ๑๑ ๓,๙๙๖,๐๐๐ ๒๙ ๘,๘๕๐,๔๐๘.๙๐ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี ๒๕๖๓ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

งบประมาณ 
ปีประมาณ ๒๕๖๓ 

จ่ายขาดเงินสะสม/ฯลฯ 
 

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๓ 
 

  จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์             

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๘ ๑๒,๒๑๙,๒๐๐     ๑๘ ๕,๒๙๒,๐๐๐ ๑๑ ๓,๙๙๖,๐๐๐ ๒๙ ๘,๘๕๐,๔๐๘.๙๐  

 ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

 ๑.๓ แผนงานการศึกษา              

 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข              

 ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์              

 ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน              

 ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              

 ๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ             

  ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 ๑.๑๐ แผนงานการเกษตร              

 ๑.๑๑ แผนงานงบกลาง             

รวม ๓๘ ๑๒,๒๑๙,๒๐๐ - -    ๕,๒๙๒,๐๐๐ ๑๑ ๓,๙๙๖,๐๐๐ ๒๙ ๘,๘๕๐,๔๐๘.๙๐ 
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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี ๒๕๖๓ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

งบประมาณ 
ปีประมาณ ๒๕๖๓ 

จ่ายขาดเงินสะสม/ฯลฯ 
 

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๓ 
 

  จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

๔.ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี             

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๘ ๑๒,๒๑๙,๒๐๐     ๑๘ ๕,๒๙๒,๐๐๐ ๑๑ ๓,๙๙๖,๐๐๐ ๒๙ ๘,๘๕๐,๔๐๘.๙๐  

 ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

 ๑.๓ แผนงานการศึกษา              

 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข              

 ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์              

 ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน              

 ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              

 ๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ             

  ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 ๑.๑๐ แผนงานการเกษตร              

 ๑.๑๑ แผนงานงบกลาง             

รวม ๓๘ ๑๒,๒๑๙,๒๐๐ - -    ๕,๒๙๒,๐๐๐ ๑๑ ๓,๙๙๖,๐๐๐ ๒๙ ๘,๘๕๐,๔๐๘.๙๐ 
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 ๑.แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี ๒๕๖๓      รวม   ๑๕๗  โครงการ 

  ๑.๑ เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓       รวม  ๑๐ โครงการ   

  ๑.๒ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓      รวม   ๑  โครงการ   

 ๒.แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๓    รวม     ๓๐  โครงการ 

 ๓.แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเตมิ ท่ี ๒/๒๕๖๓    รวม     ๑  โครงการ 

 รวมงบประมาณ ปีประมาณ ๒๕๖๓ ( (๑) +(๒ +๓))   รวม   ๑๘๘  โครงการ 

 ๑.ตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๓      รวม   ๙๒  โครงการ 

 ๒.จ่ายขาดเงินสะสม/ฯลฯ      จํานวน    ๓๒    โครงการ 

  รวม       จํานวน    ๑๒๔    โครงการ 

   

            การค านวณ            

    =     ๑๒๔ x ๑๐๐  

     ๑๘๘  

    = ๖๕.๙๕๗ % 
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ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  ความสําเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสําเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ 
เพ่ืออธิบายที่ดําเนินการได้จริงและไม่สามารถดําเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply           
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้จัดทําโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุป
สงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสําคัญในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบันเป็นถึง Global 
การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล 
Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนําไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะ
เกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทํา ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม ความสําเร็จที่เกิดจาก
ตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัดได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี ๓  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

๑.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์  
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๑๕ ๗๕.๐๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๒ ๙๕.๓๘ 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต ้ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ ๑๐๐ 
      ๓.๕  กลยุทธ์ ๕ ๕ ๑๐๐ 
      ๓.๖   เปูาประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ ๑๐๐ 
      ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ ๑๐๐ 
      ๓.๘  แผนงาน ๕ ๕ ๑๐๐ 
      ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ ๕ ๑๐๐ 
      ๓.๑๐ผลผลิต/โครงการ ๕ ๓ ๖๐ 

รวม ๑๐๐ ๙๒ ๙๒ 

๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง 
จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสําคัญในการดําเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดําเนินงานขององค์กร
หลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค           
การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ         
ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกําหนดกลยุทธ์และการดําเนิน
ตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเปูาหมายขององค์กร  
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๒. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

๒๐ ๑๘ ๙๐  

 ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/
ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

๓ ๓ ๑๐๐  

๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวน
ประชากร  และ ช่วงอายุ และจํ านวน
ประชากร ฯลฯ 

๒ ๑ ๕๐  

๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

๒ ๒ ๑๐๐  

๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐๐  

 ๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ํา) 

๒ ๒ ๑๐๐  

 ๑.๖ ข้อมูล เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

๒ ๒ ๑๐๐  

 ๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เ ช่ น  น้ํ า  ปุ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณภ า พขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

๒ ๒ ๑๐๐  

๑.๘ การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ.  

๒ 
  

๑ ๕๐  

 ๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิ ธี ก า ร  และการดํ า เ นิ นกา รประ ชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ 

๒ ๒ ๑๐๐  
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ร่ วมคิ ด   ร่ วมทํ า  ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อ
แก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแวงใต ้

รวม ๒๐ ๑๘ ๙๐  
 

๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแวงใต้พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้ /ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น      
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด   
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม             
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ       
และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒.๑ สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

    ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ ๕ 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๕ ๕ 

   ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๕ ๕ 
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์จังหวดั ๕ ๕ 
   ๕.๘   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   ๕.๙   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ ๓ 
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   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๕ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙๔ 
 

1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๕๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕  ของคะแนนในประเด็น
การพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

    ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 

กับโครงการ  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  ๒. พบว่าประเด็น  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ําสุด        
๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  ๓.๑๙ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการ      
เพ่ิม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเปูาหมายมีความสนใจเพ่ิมขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคา
สูงขึ้น 

  ๓. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ   จากจํานวนโครงการทั้งหมด ๘๘ โครงการ ได้คะแนน  ๕ คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  และดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแวงใต้ที่กําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   

  ๔. พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด ๘๘ โครงการ ได้คะแนน     
๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์       
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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๓.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที/่ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบล
ด้วย) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน) 

๑ เพศ   
 - ชาย ม.๑-ม.๔ ๕๐ 

- หญิง ม.๑-ม.๔ ๕๐ 
๒ อาย ุ   
 - ๑๕-๒๕ ปี ม.๑-ม.๔ ๑๒ 

- ๒๖-๓๐ ปี ม.๑-ม.๔ ๑๘ 
- ๓๑-๔๐ ปี ม.๑-ม.๔ ๓๕ 
- ๔๑-๕๐ ปี ม.๑-ม.๔ ๕ 
- ๕๑-๖๐ ปี ม.๑-ม.๔ ๑๓ 
- ๖๑-๗๐ ปี ม.๑-ม.๔ ๑๗ 
- ๗๑ ปีขึ้นไป ม.๑-ม.๔ - 

๓ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน   
 - น้อยกว่า ๕ ปี ม.๑-ม.๔ ๗ 

- ๕-๑๐ ปี ม.๑-ม.๔ ๔๕ 
- ๑๑-๒๐ ปี ม.๑-ม.๔ ๔๐ 
- ๒๑-๓๐ ปี ม.๑-ม.๔ ๕ 
- มากกว่า ๓๐ ปี ม.๑-ม.๔ ๓ 

๔ ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออก

เขียนได)้ 
ม.๑-ม.๔ ๓๐ 

- ประถมศึกษาตอนปลาย ม.๑-ม.๔ ๒๕ 
- มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-ม.๔ ๑๘ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ม.๑-ม.๔ ๗ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.๑-ม.๔ ๒ 
- ปริญญาตรี ม.๑-ม.๔ ๘ 

 - ปริญญาโท - - 
 - ปริญญาเอก - - 
 - อ่ืน ๆ - ๑๐ 
๕ ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน /

ชุมชน 
  

 - ประชาชน ม.๑-ม.๔ ๑๕ 
- สมาชิกสภาท้องถิ่น ม.๑-ม.๔ ๘ 
- กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบล 

ม.๑-ม.๔ ๔ 
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- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ม.๑-ม.๔ ๔ 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ม.๑-ม.๔ ๑๕ 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.)  

ม.๑-ม.๔ ๓๐ 

 - สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน   
(อปพร.)  

ม.๑-ม.๔ ๑๐ 

 - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ม.๑-ม.๔ ๔ 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

ม.๑-ม.๔ ๔ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  ม.๑-ม.๔ ๔ 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  

ม.๑ ๑ 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ ม.๑-ม.๔ ๕ 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

- - 

- สื่อมวลชน - - 
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

- - 

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ - - 
 รวม ๑๐๐ 

 

เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการให้บริการใน

การอบรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการ
บรรยายและสรุปผลการศึกษาได้กําหนดการให้คะแนนคําตอบของแบบสอบถามไว้ 
๕ ระดับ ดังนี้ 
  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  กําหนดให้ ๕ คะแนน 
  ความพึงพอใจมาก   กําหนดให้ ๔ คะแนน 
  ความพึงพอใจปานกลาง  กําหนดให้ ๓ คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อย   กําหนดให้ ๒ คะแนน 
  ความพึงพอใจน้อยที่สุด  กําหนดให้ ๑  คะแนน 
  แล้วหาค่าเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ  

      ชาย 
      หญิง     

 
๓๒ 
๘๕ 

 
๒๗.๓๕ 
๗๒.๖๕ 

รวม ๑๑๗ ๑๐๐ 
2. อายุ 

     ต่ํากว่า ๓๐ ป ี
     ๓๐ - ๔๐  ปี 
     ๔๑ - ๕๐  ปี 
     มากกว่า ๕๐ ปี 

 
๑๘ 
๔๙ 
๓๑ 
๑๙ 

 
๑๕.๓๘ 
๔๑.๘๘ 
๒๖.๕๐ 
๑๖.๒๔ 

รวม ๑๑๗ ๑๐๐ 
3. ระดับการศึกษา 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
๑๑ 
๕๗ 
๔๙ 

 
๐๙.๔๐ 
๔๘.๗๒ 
๔๑.๘๘ 

รวม ๑๑๗ ๑๐๐ 
4. สถานภาพในการทํางาน 

ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง / บุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้าง 

 
๑๐๓ 
๐๑๐ 
๐๐๔ 

 
๘๘.๐๓ 
๐๘.๕๕ 
๐๓.๔๒ 

รวม ๑๑๗ ๑๐๐ 
5. ตําแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ประชาชน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน 
แพทย์ประจําตําบล 
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)  
สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน   (อปพร.)  
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 

 
๑๘ 
๔ 
 

๔ 
๔ 

๑๑ 
๓๑ 
๑๑ 
๔ 

 
๑๕.๓๘ 
๐๓.๔๒ 

๐ 
๓.๔๒ 

๐๓.๔๒ 
๐๙.๔๐ 
๒๖.๕๐ 
๐๙.๔๐ 
๐๓.๔๒ 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  
กลุ่ มห รื อ อาสาสมั ค ร  เ ช่ น  อาสา พัฒนาชุ ม ชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่ม
พลังทางสังคมอ่ืนๆ  
ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ 
กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทาง
ธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  
สื่อมวลชน 
ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด 
องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ 

๔ 
๔ 
๔ 
 
 

๑๘ 
- 
 
- 
- 
 
- 

๐๓.๔๒ 
๐๓.๔๒ 
๐๓.๔๒ 

 
 

๑๕.๓๘ 
- 
 
- 
- 
 
- 

รวม ๑๑๗ ๑๐๐ 
  จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้  ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้
แบบประเมินความพอใจผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก 
ที่ไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแ์ลว อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยนําเอาข้อมูล กกช. 
๒ ค. และ จปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วน ทองถิ่นมีอยู่ เพ่ือศึกษาการศึกษาความ เปลี่ยนแปลงซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เป็นผู้เลือกเอาตัวชี้วัดเหล่านั้นมาเป็นตัวประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วนํามาเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการดําเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์   

๔.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

      องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน   เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ได้ดําเนินการ
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ   การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
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๕.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖๓) ที่อยู่ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี /เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิ ม               
มีรายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแวงใต้ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ล าดับที่ โครงการจัดซื้อ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
๑ โครงการจัดซื้อวัสดุทําหน้ากากผ้า ตามโครงการปูองกันไวรสโคโรนา (COVID  ๓๘,๓๔๙ ๓๘,๓๔๙ - 

รวม ๓๘,๓๔๙ ๓๘,๓๔๙ - 
 

โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 
๑ โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยวังเตย บ้านโพนสวาง หมู่ ๔ ๔๑๙,๐๐๐ - ๔๑๙,๐๐๐ 
๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสวาง หมู่ ๔ ๔๙๑,๐๐๐ - ๔๙๑,๐๐๐ 
๓ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) ๘๕๔,๐๐๐ - ๘๕๔,๐๐๐ 
๔ โครงการจัดซ่อมบํารุงรักษา ปรับปรุงครุภัณฑ์โครงสร้างขนาดใหญ่ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ 
๕ โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านศรีสว่าง หมู่ ๙ ๖๗,๖๐๐ - ๖๗,๖๐๐ 

รวม ๒,๐๓๑,๖๐๐ - ๒,๐๓๑,๖๐๐ 
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โครงสร้างพ้ืนฐานที่ด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จ เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน บ้านวังเยี่ยม หมู่ ๖ ๓๖๓,๐๐๐ ๓๕๕,๗๘๑.๘๐ ๗,๒๑๘.๒๐ 
๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสว่าง หมู่ ๙ ๑๒๔,๐๐๐ ๑๒๑,๖๔๒.๑๖ ๒,๓๕๗.๘๔ 
๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลอย หมู่ ๓ ๓๖๓,๐๐๐ ๓๕๙,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัว   หมู่ ๒ ๕๔๖,๐๐๐ ๓๐๒,๐๐๐ ๒๔๔,๐๐๐ 
๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญศิลป์   หมู่ ๑๒ ๔๘๔,๐๐๐ ๔๗๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง   หมู่ ๘ ๔๑๒,๐๐๐ ๔๐๕,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสามเศียร  หมู่ ๑๔ (สาย ๓) ๑๙๖,๐๐๐ ๑๙๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสามเศียร  หมู่ ๑๔ (สาย๔) ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง  หมู่ ๑๕   ๔๖๐,๐๐๐ ๔๕๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญศิลป์   หมู่ ๑๒   ๒๑๗,๐๐๐ ๒๑๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
๑๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ ๑๑ ๑๖๖,๐๐๐ ๑๖๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๑๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านบะทอง  หมู่ ๗  ๑๕๗,๐๐๐ ๑๕๔,๒๒๒ ๒,๗๗๘ 
๑๓ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและกําแพงปากท่อลอดเหลี่ยม บ้านโนนจําปาหอม หมู่ 

๑๓ 
๒๓๖,๐๐๐ ๒๓๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๑๔ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและกําแพงปากท่อลอดเหลี่ยม บ้านบะทอง  หมู่ ๗ ๒๓๖,๐๐๐ ๒๓๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร บ้านบะทอง หมู่ ๗ ๘๑,๐๐๐ ๘๑,๐๐๐ - 
๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร บ้านศรีสว่าง   หมู่ ๙ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - 

รวม ๔,๓๖๙,๐๐๐ ๔,๐๖๖,๖๔๕.๙๖ ๓๐๒,๓๕๔.๐๔ 
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                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

                                                                                      หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

                                                                                  ส าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

หมวด ประเภท โครงการ 
 จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ  
 ก่อหนี้ผูกพัน   เบิกจ่ายแล้ว   คงเหลือ  

ยังไม่ได้

ก่อหนี้  
เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นข้ามล้าห้วยโนด ม.๕ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 

 
เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 

 
เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง  หมู่ ๑ ช่วงที่ ๑ ๓๓๙,๐๐๐.๐๐ ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 

 
เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างธนาคารน้้าใต้ดินระบบปิดภายในหมู่บา้น บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ - 

 
เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ ๑ ๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๐๐๐.๐๐ - 

 
เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบัว หมู่ ๒ (สายที ่๑) ๓๘๒,๐๐๐.๐๐ ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ - 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม ห้วยลาดไฮ หมู่ ๒ ๓๐๓,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 
 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบัว หมู่ ๒ (สาย ๒) ๔๕๑,๐๐๐.๐๐ ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 
 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ (สาย ๑) ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 
 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่ ๔ ๒,๑๐๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๑,๐๐๐.๐๐ 
 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าภายในหมู่บ้าน บ้านโคกก่อง หมู่ ๕ ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกก่อง หมู ่๕ ๒๗๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗๔,๐๐๐.๐๐ ๒๗๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ - 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกก่อง หมู่ ๕ (สายที่ ๓) ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าส้าเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านวังเยี่ยม หมู่ ๖ ๔๑๒,๐๐๐.๐๐ ๔๐๙,๐๐๐.๐๐ ๔๐๙,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ - 
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หมวด ประเภท โครงการ 
 จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ  

 ก่อหนี้

ผูกพัน  
 เบิกจ่ายแล้ว   คงเหลือ  

 ยังไม่ได้

ก่อหนี้  
เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังเยี่ยม หมู่ ๖ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร บ้านวังเยี่ยม หมู่ ๖ ๑๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะทอง หมู่ ๗ ๙๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๙๖,๘๒๐.๘๐ ๔๙๖,๘๒๐.๘๐ ๕๐๐,๑๗๙.๒๐ - 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู ่๘ ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ - 

เงนิสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ ช่วงที่ ๑ ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าภายในบ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ ช่วงที่ ๑ ๒๗๑,๐๐๐.๐๐ ๒๖๗,๕๐๐.๐๐ ๒๖๗,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ ช่วงที่ ๒ ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสว่าง หมู่ ๙ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ -  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง หมู่ 4 ๑,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๓๗๒.๔๐ ๗๕๐,๓๗๒.๔๐ ๗๑๗,๖๒๗.๖๐  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ ๑๐ ๗๗๗,๐๐๐.๐๐ ๓๘๖,๔๗๘.๐๐ ๓๘๖,๔๗๘.๐๐ ๓๙๐,๕๒๒.๐๐  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ ๑๑ ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ ๔๓๒,๐๐๐.๐๐ ๔๓๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ - 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ ๑๑ ๔๐๕,๐๐๐.๐๐ ๔๐๒,๐๐๐.๐๐ ๔๐๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ - 

เงินสะสม เงนิสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ ๑๒ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญศลิป์ หมู่ ๑๒ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐  
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หมวด ประเภท โครงการ 
 จ านวนเงินที่

ได้รับอนุมัติ  
 ก่อหนี้ผูกพัน   เบิกจ่ายแล้ว   คงเหลือ  

ยังไม่ได้

ก่อหนี้  
เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจ้าปาหอม หมู่ ๑๓ ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐  

เงินสะสม เงินสะสม โครงกรก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๓ ๔๙,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๐๐๐.๐๐ -  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสามเศียร หมู่ ๑๔ ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ ๕๒๔,๕๑๔.๖๐ ๕๒๔,๕๑๔.๖๐ ๔๗๓,๔๘๕.๔๐  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวง หมู่ ๑๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ ๑๕ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ - - 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวง หมู่ ๑๕ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม และก้าแพงปากท่อลอดเหลี่ยมข้ามล้าห้วยโนด  
บ้านหนองแวง หมู่ ๑๕ 

๓๐๓,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 
 

เงินสะสม เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๑๕ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการจดัซื้อรถยนต์บรรทุกน้้าดบัเพลิงชนิดถังเหลี่ยมพร้อมอุปกรณ์ฯ ๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๐๙,๙๙๙.๐๐ ๓,๕๐๙,๙๙๙.๐๐ ๔๐,๐๐๑.๐๐ - 

เงินสะสม เงินสะสม จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิแบบอินฟาเรด ๗๔,๑๐๐.๐๐ ๗๔,๑๐๐.๐๐ ๗๔,๑๐๐.๐๐ -  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการจดัซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์มอบให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีต้าบลหนองแวงใต ้ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ -  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการจดัซื้อชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ ถุงมือ หน้ากาก ร้องเท้า และที่ครอบรองเท้า ๒๕,๒๕๐.๐๐ ๒๕,๒๕๐.๐๐ ๒๕,๒๕๐.๐๐ -  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติฯ (อุปกรณ์) ๕,๖๓๐.๐๐ ๕,๖๓๐.๐๐ ๕,๖๓๐.๐๐ -  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติฯ (ค่าป้าย) ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ -  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติฯ ๕,๘๒๐.๐๐ ๕,๘๒๐.๐๐ ๕,๘๒๐.๐๐ -  

เงินสะสม เงินสะสม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ -  
เงินสะสม เงินสะสม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติฯ (ค่าพาหนะ,ค่าสมนาคณุวิทยากร,

ค่าอาหารและอื่นๆ 
75,740.00 75,740.00 75,740.00   

เงินสะสม เงินสะสม คืนเงินผู้สูงอายุท่ีไม่มสีิทธิรับให้กรมบัญชีกลาง - - 10,200   

รวม 19,171,740.00 16,755,424.80 16,765,624.80 2,416,315.20  
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ส่วนท่ี ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๔.๑  สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กําหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดํา เนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ ง  มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่ วนร่ วมด้วย                     
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี     

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แวงใต้ 
ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความสําเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสําเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ 
ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ดําเนินการได้จริงและไม่สามารถดําเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply      
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ จัดทําโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุป
สงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสําคัญในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
  เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global planning 
การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนําไปสู่ Global เป็น Trend      
อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทํา ปฏิบัติจนเป็น
ที่นิยม 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕63 ) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้จึงได้
ดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในระบบ e-plan  
และได้นําข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้ง นี้ก็ยังควรมีการปรับปรุง
เพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 
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๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนหนองแวงใต้ควรมีเสนอการกําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนําผลการวัดคุณภาพของแผน
มาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสําคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา   

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทําโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะทําให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลจะไม่
สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทําให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดําเนินงาน  
เพราะไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชน
ให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 


