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 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไก

ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดใหค้ณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ ่งคณะกรรมการจะต้อง

ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี     
 

 ดังนั ้น เพื ่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  และมี

ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก

โลง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลทราบ  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง หวังเป็นว่ารายงานผลการดำเนินงาน และการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นฉบับนี้ จะสามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

สามารถแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ  

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
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 การติดตามและประเมินผล ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้การบริหารงานของ

ผู้บริหารท้องถิ่นประสบความสำเร็จ ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตาม (Monitoring) หมายถึง 

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไข

ปัญหา การปรับปรุงร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่นจึงต้องให้ความสำคัญกับการ

ติดตามและประเมินผล ซึ่งการติดตามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ 

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุง วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด การใช้

งบประมาณอย่างคุ้มค่า และแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า ตลอดจนการพิจารณาสัมฤทธิ์

ของแผนงาน/โครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นว่าได้ผลตาม

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการนั ้น ๆ หรือไม่ เพียงใด โดยการติดตามและประเมินผลเป็น

กระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมอืนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกัน

อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน พัฒนางาน และพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนงานโครงการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เห็นความสำคัญของการติดตามและประเมินผล      

จงึได้กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล โดยสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อดำเนินการเสร็จให้รายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และตอ้งปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ

วัน โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

ได้กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล และดำเนินการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ดำเนินการในรอบ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 พร้อมสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพื ่อนำไปเป็นข้อมูล

ประกอบการพัฒนาการทำงานในประเด็นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 บทนำ 

  ส่วนที่ 2 การตดิตามและประเมินผล 

  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

  ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

 ดังนั้น การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงาน เพื่อทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

หรอืไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และ

นำมาพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ตลอดจนการนำ

ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาทำการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
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 การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่

เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ

ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน สามารถกำกับดูแล ทบทวน พัฒนางาน และ

พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จงึเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี ้

 1. ผลการปฏิบัติงานของผูร้ับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ เพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง หรอืกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรอืไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้

กำหนดไว้หรอืไม่ รวมทั้ง งบประมาณในการดำเนินงาน 

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

ปากโลงตรวจสอบดูว่าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และ

คุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรอืไม่อย่างไร 

 3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด        

มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั ้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน/

โครงการ และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญใน

การทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงว่าดำเนินการได้

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และ

เกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) 

ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก

โลง สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดความ

สอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชน 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 

สว่นที่ 1 
 

บทนำ 
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 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่

การปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสังคมในปัจจุบัน ภายใต้ความ

ต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป เพื่อให้

เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ/บริการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ

ดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง 

เพื่อรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการอย่างสุขุม

รอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด และลดถอย

ปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ ้น เมื่อมีโอกาสต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์ เพื่อ

ดำเนนิการขยายแผนงาน/โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาท้องถิ่น โดยการตดิตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง

และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตัง้ไว้  

 

 

 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื ่อติดตามแผนงาน/โครงการที ่ได้

ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษา

ระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง เพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็น

เพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จงึได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 1. เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการบริหารราชการท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล          

หนองปากโลง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ง ปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่ งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน 

โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล   

หนองปากโลง 

 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์การบรหิาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/

กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน/

โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผูม้ีส่วนได้เสีย ผู้มี

ส่วนเกีย่วข้อง ประชาชนในตำบลหนองปากโลง หรอืสังคมส่วนรวมมากที่สุด 

 6. เพื ่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดร้อยละความสำเร็จของ

ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 (2) ดำเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อใหผู้บ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม

ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 (4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท้องถ ิ ่น ม ีจำนวน 11 คน 

ประกอบด้วย  

 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  

 2) ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   

 3) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  

 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่

ผูบ้ริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  

 

 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  2. ดำเนินการตดิตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วง

เวลาทีก่ำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป 

 2. การกำหนดแนวทางและวธิีการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการสำหรับการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง โดยอาศัยระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

 ➢  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 ➢  คู่มือการตดิตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการ จึงได้กำหนดกรอบและ

แนวทางในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  (1)  กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่

กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ 

มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรอืไม่    
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  (2)  ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านยิมหลักของคนไทย นโยบาย

ของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ ่น (ด้าน

การเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 

นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

  (3)  ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มี

ความจำเป็นต่อประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจ

หนา้ที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

  (4) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดย

พิจารณา 

 1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้

สะดวก  ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค มีไฟฟ้าใช้ มีไฟฟ้าสาธารณะ มีแหล่งน้ำ

ในการเกษตรพอเพียง   

 2)  ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรค

ระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบร้อย ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน ยาเสพติด การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาทลดน้อยลง 

 4)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

การ พาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพียงพอใน

การดำรงชีวติ   

 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย 

สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในหมู่บ้านลดลง และถูกกำจัดอย่าง

เหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     
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  6)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป ัญญาท้องถิ ่น  ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่ ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 

ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญา รวมถึงคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี

งาม ความเป็นไทย และได้เรยีนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชวีิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ ความเป็นมา 

และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นสืบไป 

 (5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถ

ดำเนนิการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรอืไม่ ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

หรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่าง

ประหยัด และคุ้มค่า เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

มกีารปรับปรุงหรือไม่ 

 (6)  ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหา

ของประชาชนได้รับการแก้ไขหรอืไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรอืไม่   

 (7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชนได้รับอะไรจากการดำเนิน

โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึง่ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  

 (8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็น

การประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ

เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุมาจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ

เหมาะสม ถูกต้องหรอืไม่  

 3. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมถึงระดับอำเภอ 

เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

และขา้งเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่า

ระบบปิดในปัจจุบัน โดยวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ 
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 (1)  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนา  ดำเน ินการว ิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม 

สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอก เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่

จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

 (2)  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

  เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรอืจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา และหลีกเลี่ยง

อุปสรรคที ่อาจจะเก ิดข ึ ้นได ้ ซ ึ่งการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดให้ม ีการว ิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value-Chain 

Analysis : VCA) เป็นรูปแบบการบริหารงานในทุกกิจกรรมของท้องถิ่นที่ดำเนินการตามภารกิจหลัก 

และอำนาจหน้าที่ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นด้วย เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ความคุ ้มค่า และความพึงพอใจของประชาชน สำหรับการวิเคราะห์ตามสายงาน 

(scanning functional resources) เป็นรูปแบบการวิเคราะห์จากสายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายใน

องค์กร หรือการดำเนินงานที่ผ่านมาในอดีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งและ

จุดอ่อนทีอ่าจเกิดขึ้นในองค์กร 

 4. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

 ➢ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงที่แก้ไข 

เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ➢ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ

จริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่ 

 ➢ สรุปผลการดำเนนิโครงการในแผนพัฒนา   

 ➢ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ➢ เปรียบเทียบผลการดำเนนิงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  

 ➢ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการตดิตามและประเมินผล 
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แผนผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง   
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 5. การรายงานผล 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันา 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อ 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบ 

โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคม ของทุกปี ท้ังนี้ให้ 

ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่า 30 วัน 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผลองค์การ

บริหารส่วนตำบล

หนองปากโลง 



                             

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล         

หนองปากโลง มีหน้าที่ในการรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ประกาศผลการต ิดตามและ

ประ เม ิ นผ ล แผนพ ัฒนา ให้

ประชาชนในตำบลหนองปากโลง 

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า

ว ัน น ับแต่ วันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน 

ตั้งขอ้สงัเกต/รับทราบ/เสนอ

ความเห็น 

 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิน่ 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 
สภาท้องถิน่ 

รายงาน
ผล 

เสนอ 

ตัง้ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

ความเห็น 

 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสน
อ 



                             

   

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 

ของทุกปี  

 

 

  1.  วิธีที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  (1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดำเนินการออกแบบการติดตาม

ประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การหาผลกระทบ

ของการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม ผลกระทบต่อองค์กร โดยสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ

โครงการนำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

  (2) วิธ ีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี เอกสารการเบิกจ่าย ระบบ e-plan เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบ

โครงการ สอบถามประชาชนในพื้นที ่ เป็นต้น 

  2.  เคร่ืองมือที่ใช้การติดตามและประเมินผล 

  (1)  เครื่องมือ ได้แก่ เครื ่องมือ อุปกรณ์ สิ ่งที ่ใช้เป็นสื ่อ สำหรับการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ

แผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการของเจ้าของโครงการ เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์

และโครงการ เป็นต้น เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง  ๆ ที่

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
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4. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

5. วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 



                             

  (2)  กรรมวธิี ได้แก่ เป็นวิธีการตดิตามและประเมินผล ซึ่งต้องศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง          

กับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การลงนาม

ในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ 

สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 

เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูล (data analysis)  

 เครื ่องมือที ่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา

เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนตำบล ดังน้ี   

 1.  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

  (1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   (2)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 (3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

 2.  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม ได้มี

การประเมินความพึงพอใจ ทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

 แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร 

   ส่วนตำบลหนองปากโลง ในภาพรวม 
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 แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อผลการดำเนินงาน  

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


                             

   (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

   ในการพัฒนา และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

   ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

 แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการในงานบริการของ 

   องคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 3.  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

  กำหนดให้ผู ้ร ับผิดชอบโครงการเป็นผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดย

ผูร้ับผิดชอบโครงการ กำหนดแบบ วิธีการตดิตาม และประเมิน ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-

อุปสรรค  ขอ้เสนอแนะหรอืแสดงความคิดเห็น 

 

 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนหลัก คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง

ดำเนินโครงการ รองลงมา คือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต 

สามารถแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ

ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหว้ิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่าง

ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนนิโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ

ปัญหาต่าง ๆ  ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น

จริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ

รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน

ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ 
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6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 



                             

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง 

ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมี

เหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้      

ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผดิพลาดที่จะเกิดขึน้ได้  

  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงแต่ละคน 

แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน      

ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความ

สอดคลอ้งและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

 

 

 

   1. นายลำจวน ดีมาก   ผูท้รงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ 

   2. นายปริญญา แซ่ตัน ส.อบต. เป็น กรรมการ 

   3. นายสนิท อิ่มใจ ส.อบต. เป็น กรรมการ 

   4. นายมานะ โชตปิระวิทย์ ส.อบต. เป็น กรรมการ 

    5. นายวิกิจ ช้ันเล็ก ผูแ้ทนประชาคมตำบล เป็น กรรมการ 

    6. นางยุพา บุญเรอืน ผูแ้ทนประชาคมตำบล เป็น กรรมการ 

   7. ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากโลง  ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เป็น กรรมการ 

    8. ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปากโลง  

                    ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็น กรรมการ 

   9. ผูอ้ำนวยการกองคลัง อบต.หนองปากโลง หัวหน้าส่วนการบริหาร     เป็น กรรมการ 

  10. นายพิสิฐสักก์ ดรุณไกรศร ผูท้รงคุณวุฒิ                     เป็น กรรมการ 

  11. หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองปากโลง หัวหน้าส่วนการบริหาร          เป็น กรรมการและ 

                                                                                                  เลขานุการฯ 

 

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

 

 

 

7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 

ส่วนที่ 2 
การตดิตามและประเมินผล 



                             

 

 
 

 

 

 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  (VISION) 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนตำบล       

หนองปากโลงในอนาคต ข้างหน้ามุ่งเน้นไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้  จึงได้กำหนด

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้ดังนี้ 

“จัดบริการสาธารณะ บรหิารจัดการที่ดี พัฒนาสงัคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อการพัฒนาพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง” 

 ยุทธศาสตร์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนา ซึ่งได้จัดเรียงลำดับความสำคญัก่อน - หลัง ไว้ดังนี ้

    ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง  

      พื้นฐาน  และบริการสาธารณะ 

   แนวทางการพัฒนา 1) จัดหาบริการพืน้ฐานที่จำเป็นการการดำรงชีวติและความ 

          เป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบาย 

       น้ำ เป็นต้น โดยใหส้อดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้ 

      2) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบริการพืน้ฐานที่จำเป็น เช่น ถนน    

       ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ำ เป็นต้น โดยใหส้อดคล้องกับ 

       ผังเมืองรวมที่กำหนดไว้ 

      3) พัฒนาแหล่งน้ำคูคลองและระบบชลประทาน เพื่อการ 

       อุปโภค-บริโภค การเกษตร และอื่น ๆ 
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1.  สรุปผลการตดิตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

 

1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 



                             

    ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจน 

      ส่งเสรมิอาชีพ  การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน 

   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการบริหารจัดการ และการวางแผนพัฒนาใน 

       องค์กร เช่น ปรับปรุง/พัฒนาการจัดเก็บรายได้  

       การสนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุง/พัฒนาระบบ 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมอืเครื่องใช้อาคารสถานที่  

       และอื่น ๆ 

      2) ส่งเสริมธรรมาภบิาล การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

       และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

      3) ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว 

       ในท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่า 

      ทางสังคม 

   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนา ส่งเสริมระบบการศกึษาให้มปีระสิทธิภาพ พร้อม 

       รองรับการเปลี่ยนแปลง 

      2) พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวติให้กับประชาชน กลุ่ม องค์กร 

       ในชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

      3) ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและงานสังคม 

       สงเคราะห์ 

      4) ส่งเสรมิ สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ    

      5) ส่งเสรมิ สนับสนุน งานสาธารณสุข 

    ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ 

      เรยีบร้อย 

   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของ 

       ประชาชน 

      2) เสริมสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 

      3) การเฝ้าระวัง แก้ไข ป้องกัน ปัญหายาเสพติด 

      4) ส่งเสรมิ สนับสนุนการดำเนินงานการป้องกัน 

       และบรรเทาสาธารณภัย 
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    ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรม  

      จารตีประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ 

       พระเจา้อยู่หัวและงานรฐัพิธี 

      2) สนับสนุน จัดตั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      3) ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติ 

       ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

       และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

      สิ่งแวดล้อม  

   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

       และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มลภาวะ 

      2) การดูแลรักษา พัฒนาที่สาธารณะ 

      3) บำรุงรักษาแม่นำ้ลำคลอง แหล่งนำ้ต่างๆ และการป้องกัน 

       น้ำเน่าเสีย 

 เป้าประสงค์ 

 องคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาไว้ดังนี ้

  1. ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ระบบการบริหารจัดการ  และระบบการบริการอย่างเพียงพอ 

  2. พัฒนากระบวนการบริหารจดัการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการมี

ส่วนร่วมและความร่วมมอืในการพัฒนาท้องถิ่น 

  3. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ใหม้ีความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ 

ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง ส่งเสริมใหเ้กษตรกรลดการใช้สารเคมี และส่งเสริม

ให้มผีลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ เพื่อการบริโภค  

  4. พฒันาด้านการศกึษาให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ประชาชนเกิดการเรียนรู้ เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 

  5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก สตร ีและผูด้้อยโอกาส 
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  6. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์ มี

ประสิทธิภาพ  

  7. ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

  8. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และ

แก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

   9. ส่งเสริม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  10.  ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 ตัวชี้วัด 

  1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการบริหาร

จัดการ และระบบการบริการ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ อย่างนอ้ยละปี 2 โครงการ 

  2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาในการปฏิบัติงานให้มี

คุณภาพเพิ่มขึ้น  

  3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่มีความเหมาะสมและอำนวยความ

สะดวกใหก้ับประชาชนทีม่าติดต่อ  

  4. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศกึษา การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนที่ดีขึ้น  

  5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้กับประชาชน กลุ่มอาชีพ มี

อาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น  

  6. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้าง

ชุมชนเข้มแข็ง 

  7. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม อนุรักษ์จารีต

ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  8.จำนวนโครงการ/ก ิจกรรมในการอนุร ักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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 ค่าเป้าหมาย 

  1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชน อย่างน้อยละปี 2 

โครงการ 

  2. จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

  3. จัดให้มีการพัฒนาอาคารสถานที่มีความเหมาะสมและอำนวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนที่มาติดต่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  4. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ประชาชนเกิดการ

เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และมีคุณภาพชวีิตของประชาชนที่ดีขึน้  

  5.จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มกีารจัดตั้งกลุ่มอาชีพ มีอาชีพเสริม 

เพิ่มรายได้   

  6. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนโดยทั่วไป           

ที่มสีิทธิลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม/การ

สังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง ร้อยละ 100  

  7. ประชาชนในเขตตำบลหนองปากโลง มีความรู ้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยว ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการอนุรักษ์จารีตประเพณี 

ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 60 ของจำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

  8. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา แก้ไขปัญหาในชุมชนของตน ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 ของครัวเรอืนทั้งหมด 

  9. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านสาธารณภัย

ต่างๆ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60 ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย 

  10. ประชาชนมีความพึงพอใจต้องการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด 
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 กลยุทธ์ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้ 

  1. จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบริการพื้นฐานที่จำเป็นการการดำรงชีวิต และความ

เป็นอยู่ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ำ เป็นตน้ โดยใหส้อดคล้องกับผังเมืองรวม

ที่กำหนดไว้ 

  2. พัฒนาแหล่งน้ำคูคลองและระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร 

และอื่น ๆ 

  3. พัฒนาการบริหารจัดการ และการวางแผนพัฒนาในองค์กร เช่น ปรับปรุง/พัฒนาการ

จัดเก็บรายได้ การสนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุง/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ

เครื่องใช้อาคารสถานที่ และอื่น ๆ 

  4. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบใน

การปฏิบัติราชการ 

  5. ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

  6. พัฒนา ส่งเสริมระบบการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

  7. พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน กลุ่ม องค์กรในชุมชน ตามแนวทาง

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

  8. ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม และงานสังคมสงเคราะห์ 

  9. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ    

  10. ส่งเสริม สนับสนุน งานสาธารณสุข 

  11. พัฒนาสรา้งเสริมประชาธิปไตย และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

  12. เสริมสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 

  13. การเฝา้ระวัง แก้ไข ป้องกัน ปัญหายาเสพติด 

  14. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  15. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 

  16. สนับสนุน จัดตัง้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  17. ส ่งเสร ิม สน ับสนุนการเผยแพร ่ และการปฏิบ ัต ิด ้านค ุณธรรม จร ิ ยธรรม 

ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  18. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 

มลภาวะ 
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  19. การดูแลรักษา พัฒนาที่สาธารณะ 

  20. บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำเน่าเสีย 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 1)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

 2)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน 

 3)  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

 4)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการพึ่งตนเองตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5)  กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบ และมี

ความยั่งยืน 

 แผนงาน 

  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   6. แผนงานเคหะและชุมชน 

   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  3. แผนงานการศกึษา    8. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม  

                                                                 และนันทนาการ 

  4. แผนงานสาธารณสุข   9. แผนงานการเกษตร 

  5. แผนงานสังคมสงเคราะห์   10. แผนงานการพาณิชย์ 

       11. แผนงานงบกลาง 
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 การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 



                             

  การวเิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองปากโลง ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis) / (Global Demand และ 

Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา  

  ปัจจัยภายใน   

  จุดแข็ง  (Strength = S) 

  1.  ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลหนองปากโลงอุดมสมบูรณ์ ทั้งผิวดิน แหล่งน้ำ มีคลอง 

       ชลประทาน และคลองธรรมชาตไิหลผ่าน 

  2.  การแบ่งส่วนราชการอย่างชัดเจน และเหมาะสม 

  3.  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่เกษตรกรรม 

  4.  มีผู้บริหารและบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ 

  5.  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 

  6.  อยู่ในเขตตัวเมอืง การคมนาคมสะดวก 

  7.  ประชาชนมีความสนิทสนมเป็นเครือญาติเดียวกัน 

  8.  มีโรงเรยีนระดับประถมศกึษา 3 โรงเรยีน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 

  จุดอ่อน  (Weakness = W)   

  1.  บริการด้านโครงสรา้งพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง 

  2.  การบริหารจัดการนำ้เพื่อการอุปโภค - บริโภค ยังไม่มปีระสิทธิภาพเพียงพอ 

  3.  มีประชากรแฝงที่อพยพเข้ามาทำงานในเขตพืน้ที่เพิ่มมากขึ้น 

  4.  ขาดการฝึกอบรมอาชีพเสริมอย่างต่อเนื่อง 

  5.  การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น หรอืร่วมกิจกรรมต่างๆ มนี้อย 

  6.  งบประมาณมีจำนวนจำกัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ 

       ขนาดใหญ่ 

  7.  ปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลภาวะจากชุมชนเพิ่มมากขึ้น เช่น กลิ่นมูลสุกร น้ำเสีย  

   ขยะมูลฝอย กลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรม  

  8.  บุคลากรหรอืเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

   ของตน  รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
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   โอกาส  (Opportunity = O)   



                             

  1.   การนำระบบสารสนเทศ มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมพืน้ที่ 

  2.   มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  3.  เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล 

  4.   รัฐบาลสนับสนุนนโยบายกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น 

  5.   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 

   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอีำนาจหน้าที่ใน 

   การจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน 

   ราชการส่วนกลาง และส่วนภูมภิาคส่งเสริม และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  6.   การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากขึน้ 

  7. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมบีทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด 

   วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

   อุปสรรค  (Threat = T) 

  1.  การมสี่วนร่วมระหว่างประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ  ในการพัฒนาท้องถิ่น   

    การระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนต่าง ๆ มีน้อย  

  2.  การบริหารจัดการระบบการผลิตน้ำประปาไม่ได้คุณภาพ  

  3.  แรงงานต่างด้าวก่อให้เกิดปัญหาสังคมในพืน้ที่  ส่งผลใหเ้กิดปัญหาโรคติดต่อต่างๆ  

   ปัญหาดา้นสังคมต่างๆ เพิ่มขึน้ 

  4.  ขาดแคลนแรงงานฝมีอืเฉพาะด้าน 

  5. ความทันสมัย และกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน 

   ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึน้ 

  6.   มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพิ่มขึ้น 

  7.  ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

  8. เทคโนโลยีสมัยใหม่ มรีาคาสูง และมีขอ้จำกัดในการจัดซือ้ จัดจ้าง เนื่องจากมี  

   ระเบียบ กฎหมายควบคุมมากขึ้น 

    9.   ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มกีารแก้ไข ปรับปรุง บ่อยครั้ง ทำให้บุคลากรหรอื 

    เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู ้ความเข้าใจ และขาดการศกึษาให้ท่องแท้ 

   10. เกิดการแข่งขันด้านอาชีพ เนื่องจากพืน้ที่อื่นมีการประกอบอาชีพประเภทเดียวกัน 
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 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 



                             

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงนั้น ได้ทำการ

ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง

พื้นฐาน และบริการสาธารณะ 

   1.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไป - มาเพิ่มมากขึ้น   

   1.2 ไฟฟ้าส่องสว่างทาง และที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนนิการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

   1.3 รางระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันทำให้มีน้ำขังเป็นบางจุด 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ 

การพาณชิย์ และการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน 

  2.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลัง 

  2.2 ขาดอุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  

  2.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเกิด

ความเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการที่ตรงจุด 

  2.4 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง และขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคณุภาพชวีิต และคุณค่าทางสังคม 

  3.1 การศึกษา สื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศกึษา ครอบครัวยากจน  

  3.2 เยาวชนและวัยรุ่นตดิเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร   

   3.3 ประชาชนไม่ค่อยใหค้วามสำคัญกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรยีบร้อย 

   4.1 การจราจรบนถนนมเีพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอบุัตเิหตุขึ้นได ้

   4.2 เกิดสาธารณภัยขึน้บ่อยครั้ง ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 
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  5. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

  5.1 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปและไม่

ค่อยมีผูส้บืทอดภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 6. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6.1 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

  6.2 ประชาชนขาดจิตสำนกึในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
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 สรุปสถานการณ์พัฒนา  

 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนา 
   

ประเดน็การพัฒนา

ท้องถิ่น 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

1. ด้านระบบ  1. ปัญหาด้านโครงสร้าง    

สาธารณูปโภค  พื้นฐานและสาธารณูปโภค    

สาธารณูปการ โครงสร้าง  1.1 การบริการด้านการประปา หมู่ที่ 1-10 ประชาชนในตำบล 1.1 การเพิ่มขึน้ของจำนวน 

พืน้ฐานและบรกิาร    นำ้ประปาไม่เพียงพอต่อ    ประชากร การเคลื่อน 

สาธารณะ    การอุปโภค-บริโภค  นำ้ไม ่    ย้ายแรงงานต่างดา้วเขา้มา 

   สะอาด และนำ้ทำการ    ในพื้นที่ การขยายตวัของ 

   เกษตรโดยเฉพาะฤดูแล้ง    ชุมชน บา้นจัดสรร ห้องเช่า 

         ฯลฯ  ทำให้ความต้องการ 

      ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค- 

      บริโภคมีมากขึน้ และการ 

      ขยายการผลิตทางการ 

      เกษตร จึงทำให้น้ำเป็น 

      ปัจจัยสำคัญในการ 

      ดำรงชีวิต ที่ท้องถิ่นตอ้ง 

      เขา้ไปดูแล จัดหาให ้

     เพยีงพอ 

  1.2 การคมนาคม ถนนเป็นหลุม หมู่ที่ 1-10 ประชาชนในตำบล 1.2 พัฒนาระบบการคมนาคม 

  เป็นบ่อ ฝุ่นละออง ไม่มปี้าย     ขนส่งให้มีความสะดวก 

  เตอืนภัยตามจุดเสี่ยง     ปลอดภัย และรวดเรว็ใน 

      การเดนิทาง และการ 

        ลำเลยีงผลผลิตทางการ 

      เกษตร 

  1.3 ระบบไฟฟา้ ยังไม่ทัว่ถึง หมู่ที ่1-10 ประชาชนในตำบล 1.3 ขยายระบบไฟฟา้ให้มไีฟฟา้ 

  โดยเฉพาะการตดิตัง้ไฟฟา้     ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

  สาธารณะตามแหล่งชุมชน     เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน 

  ต่างๆ     ชีวิตและทรัพย์สิน 

  1.4 การระบายนำ้ ไม่มีระบบ หมูท่ี่ 1-10 ประชาชนในตำบล 1.4 การขยายตัวของชุมชน 

  รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ     เพิ่มมากขึน้ นำ้เสยีจาก 

  อุดตัน ฝาท่อระบายนำ้     ที่พักอาศัยมีปรมิาณมากขึน้ 

  ชำรุด ลำคลองตืน้เขิน     ประกอบกับในฤดูฝน ฝน 

      ตกชุก ปริมาณน้ำมากการ 

      ระบายน้ำไม่มปีระสทิธภิาพ 

      อาจทำให้น้ำทว่มขังได้ 

      ท้องถิ่นตอ้งเข้าไปดูแล 

      โดยการบริหารจัดการให้ดขีึน้ 
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ประเดน็การพัฒนา

ท้องถ่ิน 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พ้ืนท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

2. ดา้นการพัฒนา 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ    

 วางแผนบรหิาร   1.1 ขาดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.1 จากปัญหารายได้ไม ่

 จัดการองคก์ร     ต่างๆ ในหมู่บ้าน ด้านการ    เพียงพอต่อการดำรงชีพ 

 ตลอดจน ส่งเสริม    สนับสนุนงบประมาณของ     เกิดปญัหาการว่างงาน 

 อาชีพการพาณิชย์    กลุ่มต่างๆ ประกอบกับการ     ภายในตำบลเพ่ิมมากขึน้ 

 และการท่องเท่ียวใน   รวมกลุ่มอาชีพไม่ย่ังยนื    

 ท้องถิ่น  1.2 ประชาชนมีความภาระ หมู่ท่ี 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.2 สังคม เศรษฐกจิเกดิการ 

   หน้ีสิน เน่ืองจากการขาด     เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง 

   การวางแผนในการดำเนิน     การวางแผนการดำเนิน 

   ชีวติอย่างพอเพยีง     ชีวติที่ดีย่อมอยู่ในสังคมท่ี 

      มกีารเปล่ียนแปลงได้ดี 

      และประชาชนรู้จักการใช ้

      ชีวตีอย่างพอเพยีง จัดทำ 

      บัญชีครัวเรือน 

 2. ปัญหาด้านการเมืองการ    

  ปกครอง    

  2.1 ประชาชนยังขาดความ หมู่ท่ี 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.1 การแกไ้ขปัญหาที่แทจ้ริง 

   สนใจในด้านการมส่ีวนร่วม     ของประชาชนเป็นไปได้ 

   ด้านการเมืองการปกครอง     ยากขึ้น เพราะประชาชน 

   การบริหารหรือการพฒันา     ขาดการรวมตัวในการม ี

   ท้องถิ่น ทำใหก้ารดำเนิน-     ส่วนร่วม การแสดงความ  

   การเป็นเพียงการแกไ้ข     คิดเห็นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

   เฉพาะบางกลุ่มเท่าน้ัน     ตำบลของตน  

  2.2 ประชาชนยังขาด หมู่ท่ี 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.2 การพัฒนาความรู้ด้านการ 

   กระบวนการเรียนรู้และ     เมืองการปกครองจะทำให ้

   สร้างความเข้าใจด้าน     สังคม ชุมชน เกดิความ 

   การเมืองการปกครอง     สมดุล เพราะการปกครอง 

   ทำใหก้ระบวนการตรวจ     ระบอบประชาธิปไตย เป็น 

   สอบทางการเมืองไม่เข้ม     การปกครองโดยประชาชน 

   แข็ง     เพ่ือประชาชน 

  2.3 บุคลากรขององค์การ- อบต. บุคลากรของ อบต. 2.3 การบริหารจัดการที่ดีของ 

   บริหารส่วนตำบล ควรได้ หนองปากโลง หนองปากโลงทุกคน   องค์กร ต้องพร้อมรองรับ 

   รับการพัฒนาทุกด้าน เช่น     การเปล่ียนแปลง และการ 

   ด้านคุณธรรม จริยธรรม     ใหบ้ริการประชาชน ดังน้ัน 

   การปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้     บุคลากรขององค์กร- 

   สามารถปฏบิัติงานได้อย่าง     ปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้องม ี

   เป็นธรรม มปีระสทิธิภาพ     จรรยาบรรณที่ดีในการ 

   และตอบสนองความต้อง     ปฏิบัติหน้าที่ และการให้ 

   การของประชาชนได้อย่าง     บริการประชาชน ตามหลัก 

   ดีที่สุด     การบริหารจัดการบา้น 

  เมืองที่ดี 
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ประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่น 

ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 

พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

 3. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
  3.1 ขาดการสนับสนุน ปรับปรุง 
        พื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ 
        อืน่ท่ีสำคญัในตำบลใหเ้ป็น 

         แหล่งท่องเท่ียวพักผ่อน 

หมูท่ี่ 1 - 10 พื้นที่สาธารณะหรือ 

สถานที่อื่นที่สำคัญ 
ในตำบล 
หนองปากโลง 

3.1 ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 สูญหายไปตามเวลา 

 หากไม่มีการ 
 ฟื้นฟู อนุรักษ์ไว้ 

3. ด้านการพัฒนา  

 การศกึษา ส่งเสริม 

 คุณภาพชวีติและ 

1. ปัญหาด้านการศึกษา 

 1.1 ประชาชนขาดการแสวงหา 

       ความรู้ใฝ่รู้ด้วยตนเอง 

 

หมูท่ี่ 1 - 10 

 

ประชาชนในตำบล 

 

1.1  อาจเกิดปัญหาในการ 

       ดำรงชีวิตในสังคม 

 คุณค่าทางสังคม  1.2 เด็กและเยาวชนขาดแรง หมู่ท่ี 1 - 10 เด็กและเยาวชนใน 1.2 เด็กและเยาวชนไร้ 

  จูงใจในการเรียนรู้ มองว่า  ตำบลหนองปากโลง   คุณภาพเพิ่มมากขึน้ 

  การศึกษาเป็นเรื่องน่าเบื่อ    

   และไม่ศึกษาต่อตามเกณฑ์ 

  บังคับ 

   

 1.3 การศึกษาในระดับก่อน ศพด.ตำบล เด็กก่อนวัยเรียนของ 1.3 ส่ือและอุปกรณ์การเรียน 

  วัยเรียน ยังขาดส่ือและ หนองปากโลง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   การสอนมีความจำเปน็ 

   อุปกรณ์การเรียนการสอน  ตำบลหนองปากโลง   และมีความสำคัญต่อ 

   ที่ทันสมัย เหมาะสมกับ     การพัฒนาการของเด็ก 

   พัฒนาการของเด็ก     ใหเ้ป็นไปตามวัยอย่าง 

       เหมาะสมและทันต่อ 

  เหตุการณ์ 

 2. ปัญหาด้านคุณภาพชวีติ    

      และสังคม    

  2.1 ปัญหาครอบครัวแตกแยก หมู่ท่ี 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.1 ปัญหาครอบครัวแตกแยก 

       สามารถนำไปสู่ปัญหาอื่น 

     เน่ืองจากขาดความรัก 

      ความอบอุ่น ความเข้าใจ 

      ต่อกัน  การถูกทอดทิ้ง  

      การละเลย การใส่ใจ 

      ซึ่งกันและกัน เช่น  

  ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ 

      หรือบุคคลที่ไม่ 

      ช่วยเหลือตัวเองได้ 

  2.2 ปัญหาการมเีพศสัมพันธ์ หมู่ท่ี 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.2 มคีุณแม่วัยใสเพ่ิมจำนวน 

  ก่อนวัยอันควร     มากขึ้น สร้างภาระให้กับ 

  ครอบครัวและสังคม ควร 

  ส่งเสริมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 

  เรือ่งเพศสัมพันธ ์
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ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 

พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

 

 

 

 

2.3 การแพร่ระบาดของ 

        โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 

        เช่น โรคไขเลือดออก โรค 

        ปากเทา้เปื่อย เป็นต้น 

 

 

 

 

หมูท่ี่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.3 การเปล่ียนแปลงของ 

  สภาพอากาศ สภาวะ 

  แวดล้อมการเคล่ือนยา้ย 

  แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 

  อาจทำใหเ้กดิโรคระบาด 

  และโรคอุบัติใหม่  ทอ้งถิ่น 

  ต้องเฝ้าระวัง และทำงาน 

  ในเชงิรุก รณรงค์ให ้

  ประชาชนดูแลรักษา 

  สุขภาพของตนเอง 

  2.4 ประชาชนป่วยเปน็โรคอ้วน หมู่ท่ี 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.4 พัฒนาพื้นที่สาธารณะ 

   โรคเบาหวาน โรคความดัน     ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให ้

   โลหิตสูง และโรคอื่นๆ      เป็นสถานที่ออก  

   เน่ืองจากขาดการออก     กำลังกาย 

   กำลังกาย และรับประทาน    

   อาหารทีอ่าจก่อใหเ้กดิโรค    

 2.5 ผู้สูงอายุ ผูพ้กิาร ผูป้่วยเอดส์ ทุกหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ ผูพ้กิาร  2.5 สังคมครอบครัวมี 

  เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ  ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก  แนวโน้มเป็นครอบครัว 

  ดูแลไม่ทั่วถงึ ทำให้การดำรง  สตรี ผู้ด้อยโอกาส    เด่ียวมากขึน้ รวมทัง้ 

  ชีวติยากลำบาก      สภาวะทางเศรษฐกิจ 

  มกีารแข่งขันกันสูง 

      และกลุ่มคนเป้าหมาย 

     เหล่าน้ีนับวันยิ่ง 

     เพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงใน 

 อนาคตอาจส่งผล 

     กระทบกับสังคม  

 จึงต้องหาแนวทาง 

      ในการรองรับปัญหา 

      ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น 

  การส่งเสริมอาชีพ 
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ประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่น 

ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
พื้นท่ีเป้าหมาย กลุ่มเปา้หมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

4. ด้านการจัดระเบยีบ 1. ปัญหาด้านความสงบและ    

 ชุมชนสังคม และ   ความปลอดภัยในชุมชน    

 การรักษาความสงบ  1.1 การแพร่ระบาดยาเสพติด หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.1 สามารถนำไปสู่ปญัหา 

 เรียบร้อย       อาชญากรรม  

      การลักขโมยเพิ่มขึน้  

     ต้องสร้างภูมคิุ้มกัน 

      ทางสังคม โดยเน้น 

  สถาบันครอบครัว 

  1.2 จัดตั้งชุดรักษาความสงบ หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.2 ตำบลหนองปากโลง  

    ในตำบล     มีความสงบสขุ  

     และปลอดภัยมากขึน้ 

  1.3  การเกิดอุบัตเิหตุทางถนน หมู่ที่ 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.3 ความประมาท และ 

   ทำให้เกิดการสูญเสียทัง้     พฤติกรรมของคน  

   ชีวติและทรัพย์สิน      รวมทั้งการไม่เกรงกลัว 

      ต่อกฎหมาย อุบัติเหต ุ

      ก็จะเกิดซ้ำไปเร่ือย ๆ  

      ควรมีการบังคับใช ้

  กฎหมายอย่าง 

      เคร่งครัด จริงจงั หรือ 

      ประสานหน่วยงานที ่

  เกี่ยวข้องติดตัง้สัญญาณ 

  จราจร 
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ประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่น 

ขอบข่ายและปริมาณของ

ปัญหา 
พื้นท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

5. ด้านคุณธรรม  1. ปัญหาด้านคุณธรรม    

 จริยธรรม       จริยธรรม    

 ศิลปวัฒนธรรม   1.1 ขาดความรับผดิชอบใน  หมู่ท่ี 1 - 10 ผู้นำท้องถิ่น ผูน้ำ 1.1 มกีารส่งเสริมคุณธรรม 

 จารีตประเพณี    หน้าที่ ก้าวล้ำ หรือ  ชุมชน พนักงาน   จริยธรรมจะทำให ้

 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   ละเลยการงานใน   ส่วนตำบล ลูกจ้าง   อนาคตสังคมน่าอยู่ 

   หน้าที่ของตน 

  และหน้าที่ของผู้อื่น 

 ประจำ 

พนักงานจ้าง  

  มากขึ้น การปฏิบัติงาน 

  หรือหน้าที่ม ี

  ประสทิธิภาพ 

 2. ปัญหาด้านวัฒนธรรม    

    จารีตประเพณีและ 

   ภูมิปัญญา ท้องถ่ิน 

   

  2.1 ขาดการดำรงไว้ซ่ึง หมู่ท่ี 1 - 10 ประชาชนในตำบล 2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ผู้สืบทอดภูมปิัญญา     สูญหายไปตามเวลา  

   ทอ้งถิ่นในตำบล ทำให้     หากไม่มีการฟื้นฟู  

   ภูมปิัญหาทอ้งถิ่นเริ่ม     อนุรักษ์ไว ้

   สูญหาย    

  2.2 ประชาชนในทอ้งถิ่น หมู่ท่ี 1 - 10 ประชาชนในตำบล  2.2 ความเส่ือมถอยของ 

   ไม่ใหค้วามสำคญักับ     สังคมไทยในปจัจุบัน 

   วัฒนธรรมจารีต    

   ประเพณีของทอ้งถิ่น    

   เท่าท่ีควร    

6. ด้านการบริการจัดการ 1. ปัญหาด้านทรัพยากร    

 ทรัพยากรธรรมชาต ิ  ธรรมชาติและ    

 และส่ิงแวดล้อม     ส่ิงแวดล้อม    

  1.1 ขยะและส่ิงปฏกิูลมี หมู่ท่ี 1 - 10 ประชาชนในตำบล 1.1 สร้างระบบการบริหาร 

   จำนวนเพ่ิมมากขึ้น      จัดการขยะและ 

   เน่ืองจากการขยายตัว     ส่ิงปฏกิูลอย่างถูกวธิี   

   ของชุมชนและการ     โดยไม่ก่อให้เกดิมลพษิ 

   เพ่ิมขึ้นของประชากร 

  และพฤติกรรมการ 

  ทิ้งขยะไม่มคีวามเป็น 

  ระเบยีบขาดความ 

  รับผดิชอบในการ 

  ดำเนินกจิการที่ส่งผลต่อ 

  ส่ิงแวดล้อมเช่น มลภาวะ 

  น้ำเน่าเสียจากร้านซ่อม 

  รถที่ถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้ง 

  ลงร่องน้ำ และน้ำขีห้มู 

  จากฟาร์ม  และมลภาวะ 

  ฝุ่นละอองจากรถบรรทุก 

  ทุกประเภท ฯลฯ 

    ต่อสิ่งแวดล้อมและ  

  โรคระบาด 

  จัดการด้านมลภาวะ 

  เพ่ือลดปัญหามลภาวะ 

  เป็นพษิ เช่น การ 

  เข้าไปตรวจสอบ 

  ด้านผลกระทบต่อ 

  ส่ิงแวดล้อม 
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  โครงการ  จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ 

1.  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายศิรวิัฒน์ เถาตะกู 

ถึงบรเิวณบ้านนางเชียง เถาตะกู พร้อมวางท่อระบายน้ำ     

ค.ส.ล. หมู่ท่ี 1 

0.00 กองช่าง 

เพื่อให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม

สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง

ผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำดีขึ้น 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.30 เมตร 

ยาว 100 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 

175 เมตร 

2.  
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบรเิวณโรงกระสอบเสงี่ยม ถึง

บรเิวณแยกโรงน้ำส้ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 2 
0.00 กองช่าง 

เพื่อให้มีถนนสำหรับใชใ้นการคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง

ผลผลติได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำไดด้ี 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 

734 เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 เมตร ตามแบบ อบต. หนองปากโลง 

3.  

ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่มจาก

บรเิวณหลังศาลแม่ย่าส้มเช้า ถึงคลองดินชลประทาน  

หมู่ท่ี 6 

0.00 กองช่าง 

เพื่อให้มีถนนสำหรับใชใ้นการคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง

ผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำไดด้ี 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 

114 เมตร พรอ้มวางทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 เมตร ตามแบบ อบต. หนองปากโลง 

4.  
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนางเกษร นาคทรัพย์ 

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ท่ี 7 
0.00 กองช่าง 

เพื่อให้มีถนนสำหรับใชใ้นการคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง

ผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร 

ยาว 100 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

 
 

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



                             

 

 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน และบริการสาธารณะ 

5.  
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บรเิวณซอยบ้านนายประยูร เพ็งเรอืง 

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3 
0.00 กองช่าง 

เพื่อให้มีถนนสำหรับใชใ้นการคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง

ผลผลิตได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำได้ดี 

น้ำไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร 

ยาว 84 เมตร พรอ้มวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

6.  
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบรเิวณซอยบ้านนายสมบูรณ์ 

สกุลงาม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ท่ี 7 
0.00 กองช่าง 

เพือ่ให้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม 

สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง

ผลผลติได้รวดเร็ว การระบายน้ำทำไดด้ี 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

73 เมตร พรอ้มวางทอ่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

7.  ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนภายในตำบลหนองปากโลง 300,000.00 กองช่าง เพือ่ใหป้ระชาชนไดส้ัญจรไปมาได้สะดวก 

ลงหินคลุกพรอ้มปรบัเกล่ียบริเวณซอยต่าง ๆ ที่

ชำรุด เป็นหลุม เป็นบอ่ หรอืที่ไดด้ำเนินการ

สำรวจ ตามแบบ อบต. หนองปากโลง 

8.  พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง ภายในตำบลหนองปากโลง 450,000.00 กองช่าง 
เพื่อขุดลอกคูคลอง หรือกำจัดวัชพืชท่ี

กีดขวางการไหลของน้ำ 

ขุดลอกคูคลองหรอืกำจดัวัชพชื ทีก่ดีขวางการ

ไหลของนำ้ 
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 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ 

9. 
ซ่อมแซมหรอืติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะภายในตำบล

หนองปากโลง 
300,000.00 กองช่าง 

เพื่อใหแ้สงสว่าง และลดอบุัติเหตุ

ปัญหาอาชญากรรม 

ซ่อมแซมหรอืติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน

ตำบลหนองปากโลง ตามที่มีการสำรวจ หรอื

ร้องขอ หรอืบรเิวณจุดเส่ียงมดื 

10. 
ปรับปรงุทอ่เมนประปาและขยายเขตประปา ภายในหมู่ที่ 

8,9,10 ตำบลหนองปากโลง 
1,988,000.00 กองช่าง 

เพื่อปรับปรงุทอ่เมนประปาและขยาย

เขตประปาใหป้ระชาชนมีน้ำใชอ้ยา่ง

เพยีงพอและสะอาด 

ปรับปรงุทอ่เมนประปาและขยายเขตประปา

ภายในหมู่ที่ 8,9,10 ตำบลหนองปากโลง โดย

ใช้ทอ่ HDPE ขนาด 110 มม. และ 90 มม. 

ระยะยาวรวมไม่น้อยกว่า 10,000 เมตร พรอ้ม

ปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที ่อบต.

หนองปากโลงกำหนด 

11. 
ปรับปรงุซ่อมแซมระบบหอถังประปาหมู่บ้าน ภายในตำบล

หนองปากโลง 
400,000.00 กองช่าง 

เพื่อซอ่มแซมระบบหอถงัประปา

หมู่บ้านที่ชำรุดใหใ้ช้งานได้ตามปกติ 

ซ่อมแซมระบบหอถงัประปาหมู่บา้น ภายใน

ตำบลหนองปากโลง ที่ชำรุดใหส้ามารถใช้งานได้ 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

12. ส่งเสริมการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม 20,000.00 กองคลัง เพื่อส่งเสริมการชำระภาษแีละค่าธรรมเนยีม 

ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์ 

กำหนดเวลา การชำระภาษีและคา่ธรรมเนยีมต่าง ๆ 

พรอ้มติดตามผู้คา้งชำระภาษี 

13. จัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 500,000.00 กองคลัง 
เพื่อเป็นค่าจัดทำหรอืปรบัปรุงขอ้มูลแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สนิและงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อใหพ้นักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานด้านการ

จัดเก็บเป็นระบบมากข้ึน 

14. 
ประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง 
50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและ

เรือ่งราวต่าง ๆ ใหป้ระชาชนได้รบัรู้และสามารถ

ตรวจสอบได้ เพื่อจ้างเหมารถแหป่ระชาสัมพันธ์ 

พรอ้มผลติสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

จัดทำเอกสาร หนังสือ วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว 

เอกสารสรปุ และเอกสารอื่น ๆ ป้ายต่าง ๆ เช่น ป้าย

ไวนลิ ฯลฯ เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 

, จา้งเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ พร้อมผลติสปอร์ต

โฆษณาประชาสัมพันธ์ 

15 การจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐานตำบลหนองปากโลง 5,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐานตำบลหนองปากโลง 

เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดำเนินการจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานตำบลหนองปากโลง 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณชิย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

16. 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 
10,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อสร้างการเรียน และประสบการณ์ในการ

ทำงานใหมี้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่

ปฏิบัตงิานถูกต้อง ตามระเบยีบกฎหมาย 

ฝึกอบรม หรอืจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการ

อบรม หรอืจัดประชุม 

17. ปรับปรงุภูมิทัศน์และกจิกรรม 5 ส 350,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อดำเนินการปรบัปรุงภูมิทศัน์และกจิกรรม 5

ส ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

ปากโลง หรอืสถานทีท่ี่อยูใ่นความดูแล เป็น

ทรัพยสิ์นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

ปากโลง ตามความเหมาะสม และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

ดำเนินการปรับปรุง/ปรบัภูมิทศัน์ และจัดกจิกรรม 

5ส ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

ปากโลง หรือหรอืสถานทีท่ี่อยู่ในความดูแล เป็น

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก

โลง ตามความเหมาะสม 

18. 

การจัดการเลือกต้ัง หรอืการเลือกต้ังซ่อมของ

นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับประเทศ 

ทุกกรณ ี

1,500,000.00 

 
สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหก้ารจัดการเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ

เรียบรอ้ยและประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ังอย่าง

พรอ้มเพรยีง และรณรงคป์ระชาสัมพันธ์การ

เลือกต้ังต่าง ๆ 

จัดการเลือกต้ังนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมือง

ระดับประเทศ แทนตำแหน่งว่างทุกกรณี, จัดต้ัง

ศูนยป์ระสานงานการเลือกต้ัง ประชาสัมพันธ์ ค่า

จัดซื้อจดัจา้งต่าง ๆ และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบั

กับการเลือกต้ัง 

 

 



                             

 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

19. 

สำรวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิารและการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล     

หนองปากโลง 

30,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง มีประสิทธิภาพ และ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้อย่างแท้จรงิ 

จา้งที่ปรึกษาเพือ่สำรวจหรอืองคก์ารบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลงสำรวจความพงึพอใจของ

ผู้รบับริการตามภารกจิ เช่น นโยบายของผูบ้ริหาร, 

การติดตามประเมินผล และอื่น ๆ 

20. 

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดู

งานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำ 

พนักงานจา้ง คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และผู้นำ

ชุมชน 

50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ แนวความคดิ 

สร้างวิสัยทัศน์ใหก้ับผูบ้รหิาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล 

ลูกจา้งประจำ พนักงานจา้ง ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง เพื่อนำความรู้มา

ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและการ

บรหิารงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดอบรมสัมมนาใหค้วามรูแ้ละศกึษาดูงาน แก่

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบล 

พนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำ พนักงานจา้ง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และ

ผู้นำชุมชน ร่วมกับหน่วยงานองคก์รที่เกีย่วขอ้ง 

21. 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา

และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล     

หนองปากโลง 

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างการทำงานที่

เน้นความโปร่งใส และสร้างจิตสำนกึให้มีรักสามัคคี 

เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ให้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร 

ผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ของ อบต. 

หนองปากโลง และประชาชนท่ัวไป 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองคก์ร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิน่ 

22. 
ปรับปรงุซ่อมแซม บำรุง รักษาหอกระจายข่าว

ประจำตำบลหนองปากโลง 
200,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรงุซอ่มแซมบำรุงรักษาหอกระจาย

ข่าวใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เพื่อใชใ้นการ

เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทีส่ำคัญอนัเป็นประโยชน์

แก่ทางราชการและประชาชนรบัทราบอย่าง

ถูกต้อง และใชใ้นการแจง้เตือนเหตุต่าง ๆ 

ปรับปรงุซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าว

ประจำตำบลหนองปากโลง ใหส้ามารถใช้งานได้

ปกติ 

23. 
สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการว่างงานภายใน

ตำบลหนองปากโลง 
5,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพือ่สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการว่างงาน หรอื

ส่งเสริมการทำมาหากนิของประชาชนในพื้นที่

ตามอำนาจหน้าที ่และบรรเทาความเดือดรอ้น

ของประชาชนในภาวะเศรษฐกจิตกต่ำ ประชาชน

ว่างงานมีรายได้น้อย 

สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการว่างงาน หรอื

ส่งเสริมการทำมาหากนิของประชาชนในพื้นที่ตาม

อำนาจหน้าที่ และบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชน

ว่างงานมีรายได้น้อย 

24. 
การจา้งนกัเรียน นักศึกษาปฏิบัตงิานในช่วงปิด

ภาคเรียนและวันหยุด 
5,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหนั้กเรยีน นักศึกษาใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์ สร้างรายได้และลดภาระรายจ่าย

ผู้ปกครอง 

สนับสนุนการจา้งงานนักเรียนนักศึกษาตามความ

พรอ้มด้านงบประมาณ และอำนวยความสะดวกใน

สถานทีป่ฏิบัติงานตามโครงการ 

 

 



                             

 

 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสรมิอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

25. การอบรมเผยแพร่ความรู้ดา้นการเกษตร 15,000.00 สำนกัปลดั อบต. 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการอบรมเผยแพร่

ความรู้เรื่องดนิ และดา้นการเกษตรอ่ืน ๆ 

จัดอบรมให้ความรูเ้รื่องดิน การดูแลรักษา ปรับปรุง

ดนิ และความรู้ด้านการเกษตรอ่ืน ๆ 

26. การอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร 15,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพการเกษตร

ให้กับเกษตรกร หรือประชาชนผู้สนใจ มีอาชีพ

เสริม มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสรมิอาชีพการเกษตรให้กับ

เกษตรกร หรือประชาชนผู้สนใจ 

27. 

อบรมเผยแพร่ให้ความรู้การบังคับใชก้ฎหมาย การ

ควบคุมอาคาร การขุดดิน ถมดนิ หอพัก ผังเมือง

ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไป 

5,000.00 สำนักปลดั อบต. 

เพื่ออบรมเผยแพร่ให้ความรูก้ารบังคับใชก้ฎหมาย 

การควบคุมอาคาร การขุดดนิ ถมดนิ หอพัก ผัง

เมอืงให้กับผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไป 

จัดอบรมผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไป 

28. 
จัดทำผังเมืองและการจัดทำแนวเขตการปกครอง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5,000.00 สำนักปลดั อบต. 

เพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม รวม

เมอืง/ชุมชน และการวางผังชุมชน 

จัดกิจกรรมในการมีส่วนร่วมวางแผนปรับปรุงผัง

เมอืงรวมเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน 

29. 
สร้างอาชีพ สรา้งรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 
30,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลหนอง

ปากโลงให้มีความรู้ ความเข้าใจ สรา้งรายได้ 

สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎเีศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประชาชนและผู้ท่ีมคีวามสนใจในการสร้างอาชีพใน

ตำบลหนองปากโลง 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

30. 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ   

ส่วนท้องถิน่ 
746,770.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อสมบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิน่ใหเ้กดิประโยชน์ของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นโดยรวม และความม่ันคง และเป็นหลัก

ซึ่งสิทธใินการรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น เมือ่เกษียณอายุราชการ 

สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นใหก้บักรมส่งเสริมการปกครองสว่นทอ้งถิ่น

เป็นประจำทุกป ี

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

31. 
โครงการเฉลิมพระเกยีรติและสนับสนุนโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 
50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อดำเนินงานตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติ 

และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ ตาม

นโยบายของรัฐบาล 

จัดทำโครงการเกี่ยวกบัการเฉลิมพระเกยีรติ และ

สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 

ตามนโยบายของรัฐบาล 

32. ช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 100,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อชว่ยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาใหก้ับผูท้ี่กำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ 

ตามเกณฑ์ทีท่างราชการกำหนด 

ช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ใหก้ับผูท้ี่กำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่

ทางราชการกำหนด 

 

 



                             

 

 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

33. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้มีความสัมพันธ์ ความ

สามัคคคีวามสามารถในการริเริ่ม กล้า

แสดงออก ทางด้านสร้างสรรค ์

จัดกจิกรรมงานวันเด็ก เนือ่งในวนัเด็กแห่งชาติ 

34. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 736,600.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กบัโรงเรยีนใน

พื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหเ้ด็กนักเรียนโรงเรียน      

ต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลหนองปากโลง และเด็ก

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง 

35. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองปากโลง 5,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในตำบล ใหป้ระชาชน

มีแหล่งค้นคว้า มทีี่อ่านหนังสอื 
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองปากโลง 

36. ป้องกันและควบคมุโรคติดต่อในวัยเรียน 2,500.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อใหนั้กเรยีนมีทักษะในการสำรวจลูกน้ำ

ยุงลาย เพื่อปอ้งกันโรค 

จัดกจิกรรมใหค้วามรู้นักเรยีนโรงเรียนในพื้นที่

ตำบลหนองปากโลง ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 3 

โรงเรียน 

37. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 80,000.00 
กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม 

เพือ่ดำเนินการฉดีวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า 

ฉดีวัคซีนประชากรสุนัข และแมว 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสรมิคุณภาพชีวิตและคณุค่าทางสงัคม 

38. 

สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบยีนสัตว์ 

ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

14,000.00 
กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อสำรวจแลขึน้ทะเบียนจำนวนสุนัข และแมว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
สำรวจสุนัขและแมว ปีละ 2 ครัง้ 

39. เผยแพร่ความรูสู่้ประชาชน 5,000.00 
กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรูใ้นการดูแลสุขภาพ

ตนเองที่ทันสมัยและทันเหตุการณ ์

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สรา้ง

ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ , จัดอบรม

ใหค้วามรู้ในการดูแลสุขภาพ 

40. อบรมพฒันากลุ่มสตรตีำบลหนองปากโลง 30,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนากลุ่ม

สตรไีด้มีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพความเป็น

ผู้นำในการช่วยเหลือสงัคม และพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจัดอบรม และศึกษาดูงานใหแ้ก่กลุ่มพัฒนา

สตรีในตำบลหนองปากโลง, เพือ่การพัฒนา

ครอบครวัแกป่ระชาชนในพื้นที ่, เพื่อส่งเสริมภาวะ

ผู้นำแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรใีนด้านต่าง ๆ 

ฯลฯ 

 

 

 



                             

 
 

 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวติและคุณค่าทางสงัคม 

41. ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 100,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิสุขภาพ เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการดำรงชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้พิการ ใหมี้คุณภาพชีวิต

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและบรรเทาภาระ

ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เพื่อทราบปัญหาความ 

จัดกจิกรรมการพัฒนาสตรี และครอบครัว, จัด

สำรวจ และทำฐานข้อมูล ตรวจ คัดกรองสุขภาพ

หรอืบรรเทาความเดือดร้อนด้านอื่น ๆ, สนับสนุน

อุปกรณอ์ำนวยความสะดวกของผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

และผู้ด้อยโอกาส เช่น รถเข็น ไม้คำ้ แขา ขาเทียม 

เป็นต้น 

42. การพฒันาศักยภาพของผู้สูงอาย ุ 10,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ รว่มกจิกรรม สร้างความสุข 

และเห็นคุณค่าของตนเอง 
จัดกจิกรรมสำหรับผู้สูงอาย ุ

43. ส่งเสริมการเล่นกฬีาและการออกกำลังกาย 5,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อสร้างความสามัคครีะหว่างประชาชนในตำบล และ

การมีส่วนรว่มในการทำกจิกรรมกบั อบต. 

จัดกจิกรรมสนับสนุนใหมี้การจดักจิกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการเล่นกฬีา/การออกกำลังกาย กบัเด็ก 

เยาวชน ประชาชน 

44. สงเคราะหเ์งินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 10,588,400.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้รับเบีย้ยงัชีพ ตามนโยบายของ

รัฐบาล ใหส้ามารถดำรงชีพได้อยา่งปกติสุข 

จ่ายเบีย้ยงัชีพใหผู้้สูงอายใุนตำบลหนองปากโลง

ได้รบัการชว่ยเหลือ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

45. สงเคราะห์เงินเบีย้ยงัชีพผูพ้กิาร 2,281,200.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อใหผู้้พกิารได้รบัเบีย้ยงัชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล 

ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุข 

จ่ายเบีย้ยงัชีพใหผู้้พิการในตำบลหนองปากโลงได้รับ

การช่วยเหลือ 

46. สงเคราะห์เงินเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อใหผู้้ป่วยเอดส์ได้รบัเบีย้ยังชีพ ตามนโยบายของ

รัฐบาล ใหส้ามารถดำรงชีพได้อยา่งปกติสุข 

จ่ายเบีย้ยงัชีพใหผู้ป้่วยเอดส์ในตำบลหนองปากโลง

ได้รบัการชว่ยเหลือ 

47. 
การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้นของ

ประชาชน (สำรองจ่าย) 
600,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อแกไ้ขหรอืบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

อันเป็นส่วนรวมและชว่ยเหลือผู้ประสบภัยหรอืภัย

ธรรมชาติ หรอืกรณอีืน่ ๆ อันเปน็การแกไ้ขหรอื

บรรเทาความเดือดรอ้นเฉพาะหน้า เพื่อใหค้วาม

ช่วยเหลือประชาชนด้านการปอ้งกันและควบคุม

โรคติดต่อ 

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นใหกั้บ

ผู้ประสบภัยเบีอ้งตน้ได้ 

48. 
อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน

ใหก้ับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปากโลง 
1,358,900.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีนได้บริโภคอาหารที่ถูกหลัก

โภชนาการ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

อุดหนุนงบประมาณให้กบัโรงเรียนในเขตพื้นที่ 

จำนวน 3 แห่ง 1. โรงเรยีนบ้านหนองปากโลง 2. 

โรงเรียนบ้านทุ่งหวัพรหม 3. โรงเรียนวัดทัพยาย

ท้าว 

 



                             

 

 
 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

49. 

ส่งเสรมิสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้าน       

หนองปากโลงเป็นค่าอาหารกลางวัน 

152,500.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหาร

กลางวันใหก้ับศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านหนองปาก

โลง 

สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดหา

อาหารกลางวันใหก้บัเด็กนักเรียนของศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบ้านหนองปากโลง 

50. 

ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลงเป็น        

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

300,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าจัดการ

เรียนการสอน (รายหวั) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านหนองปากโลง 

สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดการ

เรียนการสอน (รายหวั) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองปากโลง 

51. 

ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้าน        

หนองปากโลงเป็นค่าการจัดการศึกษา 

40,680.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าจัด

การศึกษาให้กับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนอง

ปากโลง 

สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด

การศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง 

เช่น ค่าหนังสือเรยีน, ค่าอุปกรณ์การเรยีน, ค่า

เครื่องแบบนักเรยีน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 

52. 

อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข        

หมู่ที่ 1-10 

200,000.00  

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหค้ณะกรรมการ

หมู่บ้านจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้าน

สาธารณสขุ 

อุดหนุนงบประมาณการดำเนินงานให้

คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1-10 หมู่บ้านละ 

20,000 บาท 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

53. 
สนับสนุนกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับ

ท้องถิ่น 
190,000.00 

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพใหป้ระชาชนทุกคนใน

พื้นที ่เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอาย ุ

กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รงั และกลุ่มผูป้ระกอบ

อาชีพเสี่ย่ง สามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง

ทั่วถงึในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐม

ภูมิ เชิงรุก ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 

สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกัน

สุขภาพ อบต. หนองปากโลง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

50 ของงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรจาก สปสช. 

แห่งชาติ 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

54. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 10,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการจัดประชุมการ

พัฒนาหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครอืข่ายองค์กรหมู่บ้าน และ

สนับสนุนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาแบบบูรณาการ 

จัดประชุมหรอืจัดกจิกรรมระดับหมู่บ้านในการ

จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน, มีข้อมลูปัญหา ความ

ต้องการของประชาชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อนำ

โครงการ กจิกรรมทีเ่กนิศักยภาพของหมู่บ้าน

เสนอบรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 



                             

 

 

 
 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

55. 
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น รับฟงัปัญหาความต้องการ เพื่อ

นำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สรา้งการมีส่วน

ร่วม คดิ ทำ แกไ้ขปัญหา 

จัดประชุมหรอืจัดกจิกรรมระดับหมู่บ้าน/ระดับ

ตำบลในการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น 

56. อบต. พบประชาชน 30,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อพบปะประชาชนในตำบลหนองปากโลง และ

ใหบ้ริการ การชำระภาษี ตัดผม ทำหม่ันสุนัข แมว 

ส่งเสริมการเกษตร และใหบ้รกิารด้านอื่น ๆ เพือ่

รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน 

จัดกจิกรรม อบต. พบประชาชน พรอ้ม

ใหบ้ริการด้านต่าง ๆ 

 

57. 
เสริมสร้างความรู้เกีย่วกับประชาธิปไตยและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 
20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัประชาชนเกี่ยวกบั

การปกครองในระบอบประชาธปิไตย เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับประชาชนเกีย่วกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ความเข้าใจกับประชาชน

เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

-46- 



                             

 

 

 

-47- 
 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

58. ครอบครัวสัมพันธ ์ 5,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในครอบครวัใหมี้

ความรัก ความผูกพัน มคีวามเข้าใจกัน อภัยใหก้ัน 

และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพือ่แนะนำบทบาทหน้าที่ของ

ครอบครัวในการอบรมเลีย้งดูเดก็ ใหก้ารดูแลผู้สูงอายุ 

และการหาเลีย้งครอบครัวของสมาชิกวัยแรงงาน 

จัดกจิกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธภาพภายใน

ครอบครัว โดยเน้นที่ พอ่ แม่ เด็ก และผู้สูงอายุ 

หรอืบุคคลในครอบครวั 

59. การแกไ้ขปัญหาด้านอาชญากรรม 5,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การ

ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของ

ธุรกิจบริการ 

อบรมใหค้วามรูเ้ด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป

ในตำบลหนองปากโลง, รณรงคป์ระชาสัมพันธ์

ผ่านสือ่ต่าง ๆ ใหป้ระชาชนรับทราบเกี่ยวกบั

กฎหมาย และความรู้ในด้านที่เกีย่วข้อง 

60. ตามมาตรการและแกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุทางถนน 20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การต้ังจุด

บริการประชาชนในตำบลหนองปากโลง การลด

อุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลสำคญัต่าง ๆ เช่น 

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปใีหม่ เป็นต้น 

ต้ังจุดบริการประชาชนตำบลหนองปากโลง 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ 

รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ติดต้ังกระจกโค้ง ติดต้ังเสาลายพร้อมเป้าสะ

ท้องแสง บริเวณทางโคง้ เป็นต้น 



                             

 

 

 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

61. 
ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรอืน (อปพร.) ของตำบลหนองปากโลง 
50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อพฒันาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรอืน (อปพร.) ของตำบลหนองปากโลง ใหส้ามารถ

เข้าช่วยเหลือประชาชนในพืน้ที่ไดใ้นเบือ้งต้น 

จัดฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ของตำบล          

หนองปากโลง 

62. ฝึกซอ้มการป้องกันอัคคภัีย 30,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อให้บุคลากรของ อปท. หรอืประชาชนทั่วไปได้รับ

ความรู้ และสามารถรบัมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉนิที่

เกดิขึน้ทั้งในองค์กร และหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเตรยีม

ความพรอ้มในการป้องกันภัยและลดความสูญเสีย 

จัดฝึกซอ้มการปอ้งกันอัคคภัีย 

63. การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชนและนักเรยีนรู้จักพษิภัยของยาเสพติด 

หลีกเล่ียงยาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในพื้นที ่

จัดกจิกรรมเกี่ยวกับการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด เช่น จัดค่ายศิลปะ, รณรงค์ต่อต้าน   

ยาเสพติด เป็นต้น 

64. 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง

และสมานฉันท์ 
100,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อให้สถาบันของชาติเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ

และความสามัคคขีองคนในชาติ เพือ่สร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ใหก้ับบุคคลทั่วไป เจา้หน้าที่รัฐ 

จัดกจิกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการปกป้องสถานบัน

สำคัญของชาติ, จัดกจิกรรมต่าง ๆ เกีย่วกบัการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท ์
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

65. 
ฝกึอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพบิัติประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
200,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อพฒันาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม 

และสร้างภมิูคุม้กัน โดยพัฒนาภูมิความรู้ และ

เสรมิสร้างความเข้มแข็ง ระดับชมุชนในการเฝ้าระวงั

และรับมือกับสาธารณภัย ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม

สามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจา้พนักงานใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้กอง

อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที ่

โดยมีผูอ้ำนวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและส่ังการ 

จติอาสาภัยพบิัติ อบต. หนองปากโลง 

 

 

 

 



                             

 

 

 
 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ ภมูปิัญญาท้องถิ่น 

66. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ 50,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อจัดกจิกรรมรถน้ำขอพรผู้สูงอายุ สรา้งขวัญและ

กำลังใจให้กับผู้สูงอายเุห็นความสำคัญของตนเอง 

จัดกจิกรรมรดน้ำขอพรผูสู้งอายุในตำบล        

หนองปากโลง 

67. 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมวันสำคัญ

ทางรัฐพธิ ี
200,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ และน้อมรำลึกแสดง

ถงึความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตรยิ ์

จัดกจิกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันพ่อ 5 

ธันวาคม วันแม่ 12 สิงหาคม วันปิยมหาราช 

23 ตุลาคม ฯลฯ 

68 กจิกรรมศาสนา วัฒนธรรม 5,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจดัอบรมเผยแพร ่ความรู้ การสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีใหแ้ก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทัว่ไป 

ฯลฯ 

จัดกจิกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม โดยให้เด็ก

เยาวชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จำนวน 50 

คน 

69. จัดสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อจดัต้ังกลุ่ม คลังสมอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
จัดกจิกรรมสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิน่ 

70. 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมวันสำคัญ

ทางศาสนา 
20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจัดกจิกรรมวันสำคัญทางศาสนาและให้

ประชาชนทัว่ไปเข้ารว่มกจิกรรม 

จัดกจิกรรมวันสำคญัทางศาสนา เช่น วัน

มาฆบูชา, วันเขา้พรรษา, วันออกพรรษา ฯลฯ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาคณุธรรม จริยธรรมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ ภมูปิัญญาท้องถิ่น 

71. สืบสานงานประเพณีลอยกระทง 50,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานประเพณลีอยกระทงและให้

ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมเป็นการอนุรักษป์ระเพณี

ลอยกระทงให้คงอยู่ต่อไป 

จัดกจิกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 

72. 
อนุรักษป์ระเพณีสงกรานต์ 

 
60,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อจัดกจิกรรมประเพณีสงกรานต์ และใหป้ระชาชน

เข้าร่วมกจิกรรมเป็นการอนุรักษป์ระเพณีสงกรานต์

ใหค้งอยู่ต่อไป 

จัดกจิกรรมประเพณีสงกรานต์ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

73 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิรักษ์พื้นท่ีสีเขียว 30,000.00 สำนกัปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงทัศนียภาพ และลด

ภาวะโลกร้อน 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันสรา้งพืน้ท่ี

สเีขียวในตำบลหนองปากโลง 

74. ค่าใชจ้่ายบ่อขยะ 900,000.00 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้มีสถานท่ีสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย เพือ่ให้ชุมชน

มีความสะอาด และน่าอยู่มากขึ้น 

จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดยัง

สถานท่ีรับกำจัดขยะมูลฝอย 



                             

 

 

 

 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

75. 
ปรบัปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในตำบลหนอง

ปากโลง 
500,000.00 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ถนนมคีวามเป็นระเบียบเรียบรอ้ยประชาชน

สัญจรปลอดภัย 

จา้งเหมาปรับปรุงภูมทัิศน์ (ตัดหญ้าไหล่ทาง ถนน

สองข้างถนนในตำบลหนองปากโลง) 

76. เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม เมอืงสวย ถนนสะอาด 20,000.00 
กองสาธารณสขุและ

สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคสว่นในตำบลหนองปากโลง เก็บ

ขยะสองข้างถนนในหมู่บ้าน เพื่อสรา้งเสริมความรูใ้น

การคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ เพื่อให้ชุมชนบริหาร

จัดการขยะด้วยตนเอง ลดปริมาณขยะในชุมชน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม, ค่า

วิทยากรในการอบรมในการคัดแยกขยะ ลดปรมิาณ

ขยะ 

77. 
เพิ่มถังเพื่อรองรับขยะชุมชน 

 
100,000.00 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ประชาชนมีถังรองรับขยะมูลฝอยท่ีเพียงพอ 

จัดซือ้ถังรองรับขยะ เพื่อต้ังทดแทนถังท่ีชำรุด หรือ

ครัวเรอืน หรือผู้ประกอบการที่สร้างใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน                    

(เฉพาะปี 2564) 

แผนการดำเนินงานระจำปี          

พ.ศ. 2564 อนุมัติงบประมาณ    

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการดำเนินงานระจำปี พ.ศ. 2564       

ที่เพิม่เติม คร้ังที่ 1/2564 อนุมติั

งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564                  

(กันเงินงบประมาณ) 

 

 

ลงนามสัญญา 

 

 

เบิกจ่าย 

โครงการตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. 2564                  

ที่ไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง

พืน้ฐาน และบริการสาธารณะ 

123 294,483,200.00 5 3,438,000.00 6 4,557,000.00 4 642,295.00 4 642,295.00 0 0.00 

2. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผน

บริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริม

อาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวใน

ท้องถ่ิน 

25 7,199,000.00 19 3,551,770.00 0 0.00 4 879,253.80 4 879,253.80 15 2,555,000.00 

3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
30 18,001,431.00 23 16,989,780.00 0 0.00 12 15,537,900.08 12 15,537,900.08 11 557,500.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
13 1,340,000.00 12 540,000.00 0 0.00 1 15,680.00 1 15,680.00 11 520,000.00 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

7 630,000.00 7 390,000.00 0 0.00 2 28,775.00 2 28,775.00 5 140,000.00 

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 



                             

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9 1,830,000.00 5 1,550,000.00 0 0.00 3 1,293,698.50 3 1,293,698.50 2 50,000.00 

รวม 207 323,483,631.00 71 26,459,550.00 6 4,557,000.00 26 18,397,602.38 26 18,397,602.38 44 3,822,500.00 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการและมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน

พื้นที่ โดยครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแผนพัฒนาต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้กำหนดตัวชี้วัด : KPIs (Key Performance 

Indicators) ของโครงการต่าง ๆ คือ จำนวน ค่าร้อยละ จากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู ้ใช้

ประโยชน์ในพื้นที่ดำเนินการโครงการ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งจากการประเมินผลความสำเร็จของ

โครงการของเจ้าของโครงการ พบว่า สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 

 จากติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ พบ

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน ดังนี ้

 1. ด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา หรือโควิค 19 

ส่งผลกระทบให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

หยุดชะงักหลายโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะโครงการที่ตอ้งมกีารรวมตัวการเป็นจำนวนมาก เพื่อลด

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิค 19  จึงจัดกิจกรรม/โครงการที่จำเป็นต้องทำตาม

อำนาจหน้าที ่

   2. เนื่องจากเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีมาก และไม่สามารถตัดออก

ได้ ถึงแม้ว่าโครงการ/กิจกรรมบางโครงการ/กิจกรรมจะไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนใด ๆ ก็ตาม แต่ถ้า

โครงการ/กิจกรรมใดหายไป ก็มีปัญหาว่าทำไมโครงการของพวกเขาถึงหายไป เพราะอะไร  

 3. ผู ้ร ับผิดชอบโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ หรือไม่ดำเนินการตาม

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 

 

1.4  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

 

1.5  ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ

แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการให้

คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายใน

เดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่ว ันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือ

กิจกรรมสาธารณะ 

 คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต้องให้คะแนนการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที ่ควรได้ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อ

ประเมินผลเป็นคะแนนแล้วผลตำ่กว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจรงิ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมลูสภาพทั่วไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 

2. การวเิคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 20 14 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 51 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (10) 9 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด (10) 9 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวดั (10) 9 

 3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 4 

 3.5 กลยุทธ ์ (5) 4 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 

 3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร ์ (5) 4 

 3.8 แผนงาน (5) 4 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5) 4 

รวมคะแนน 100 83 

 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ

แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการให้

คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายใน

เดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่ว ันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือ

กิจกรรมสาธารณะ 

 คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต้องให้คะแนนการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนน

เต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) แตถ่้าเมือ่ประเมินผลเป็น

คะแนนแลว้ ผลตำ่กว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจรงิ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 

4. แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 10 8 

5. โครงการพัฒนา ประกอบดว้ย 60 48 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4 

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง 

  งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4 

 5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  (5) 4 

 5.5 เปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนา 

       เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) 4 

 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) 4 

 5.7 โครงการสอดคล้องยุทธศาสตร์จงัหวัด (5) 4 

 

 

2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 



                             

-57- 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

 5.7 โครงการสอดคล้องยุทธศาสตร์จงัหวัด (5) 4 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งให้ประเทศชาต ิ 

          มัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 4 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4 

 5.11 มกีารกำหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ 

  คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4 

 5.12 ผลที่คาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4 

รวมคะแนน 100 83 

 

 

 คณะกรรมการรติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

ได้รว่มกันกำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย

อาศยัระเบียบ หนังสอืสั่งการ และคู่มอืของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

  2.3.1 ดำเนินการตรวจสอบโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ ว่าสามารถเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงที่มกีารแก้ไข เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง 

  2.3.2 สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  2.3.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที ่ และ

ผูเ้กีย่วข้องต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  

  2.3.4 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน 

  2.3.5 การประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง เพื่อร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และรายงานเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้

เป็นไปตามระเบียบฯ และความเหมาะสม ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม   

 

 

 

2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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  2.3.6 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดย

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 

 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง           

ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ตำบล    หนองปากโลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยอาศัยระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการ 

และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ดังนี้ 

  2.4.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล นำ

ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งทำการสอบถามจากผู้รับผิดชอบโครงการ 

นำมาวิเคราะห์ปัญหาสรุปผล เสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

  2.4.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสาร

การเบิกจ่ายระบบ e-lass ข้อมูลจากแต่ละสำนัก/กองที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว เอกสารการดำเนิน

โครงการจากผู้รับผดิชอบโครงการสอบถามประชาชนในพื้นที่ และในระบบ e-plan 

  2.4.3 เครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

   * การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

    1) คู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

     แบบที ่1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครอง 

          ส่วนท้องถิ่น 

     แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

    2) นำข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

    3) นำข้อมูลในระบบ e-lass (www.dla.go.th)  

 

 

 

2.4  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

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

    เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจ วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม         

การประเมินความพึงพอใจ ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลงในภาพรวม โดยใช้เครื่องมอืการประเมนิความพึงพอใจ คือ 

     แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ

บริหาร-ส่วนตำบลหนองปากโลงในภาพรวม 

     แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ

บริหาร-ส่วนตำบลหนองปากโลงในแต่ละยุทธศาสตร ์

  2.4.4 การติดตามและประเมินผลรายโครงการ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น

ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดแบบ หรือวิธีการติดตาม

และประเมินผลโครงการได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา อุปสรรค  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

1. ข้อมลูสภาพทั่วไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 14 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 51 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 

 3.4 วสิัยทัศน์ (5) 4 

 3.5 กลยุทธ์ (5) 4 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 

 3.8 แผนงาน (5) 4 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

รวมคะแนน 100 83 

 

 ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง สามารถติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 

83 คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

 

ส่วนที่ 3 
 

ผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมนิผล 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง 

    แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
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ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 10 9 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 

4. แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 10 8 

5. โครงการพัฒนา ประกอบดว้ย 60 48 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4 

 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4 

 5.3 เปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ 

  ได้ถูกต้อง 

(5) 4 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  (5) 4 

 5.5 เปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนา 

       เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) 4 

 5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) 4 

 5.7 โครงการสอดคล้องยุทธศาสตร์จงัหวัด (5) 4 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งให้ประเทศชาต ิ 

          มัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

 5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 4 

 5.10 มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธิีการงบประมาณ (5) 4 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด 

  ว่าจะได้รับ 

(5) 4 

 5.12 ผลที่คาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4 

รวมคะแนน 100 83 

 ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง สามารถติดตามและ

ประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 

83 คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

 

2. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง 

    แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นตำบลหนองปากโลง 
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 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการ

ติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   

 

 3.1 การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและ

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง        

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่

วางไว้ และการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสามารถบ่งช้ีความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิน่ได้ โดยใช้วิธีการ

ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึง่ได้ดำเนินการตดิตามผลการดำเนินงานตามแนวทาง

ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
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แบบที่ 1  การช่วยกำกับการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง 

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั ้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่นแลว้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

ประเด็นการประเมิน 
การดำเนนิการ 

มี ผลการประเมนิ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

 1. มกีารจัดตัง้

คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นเพื่อจัดทำ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

 องคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ตามคำสั่ง อบต.  

หนองปากโลง ดังนี ้

- คำสั่งฯ ที่  611/2561 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ลงวันท่ี 10 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

- คำสั่งฯ ท่ี 518/2563 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (เฉพาะราย) ลงวันท่ี 14 เดอืน ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 

- คำสั่งฯ ท่ี 205/2565 แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง ลงวันท่ี 17 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 2. มีการจัดประชุม

คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นเพือ่จัดทำ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

 คณะกรรมการพัฒนา อบต. หนองปากโลง ได้มีการประชุมเพื่อให้ความ

เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันท่ี 21 เดอืน 

มถิุนายน พ.ศ. 2562 

 

 3. มกีารจัดประชุมอย่าง

ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จำนวน  6  ครัง้  ดังนี ้

ครัง้ท่ี 1 วันท่ี 24 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (เปลี่ยนแปลง) 

ครัง้ท่ี 2 วันท่ี 12 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เพิม่เตมิ) 

ครัง้ท่ี 3 วันท่ี 21 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563 (เพิม่เตมิ, เปลี่ยนแปลง) 

ครัง้ท่ี 4 วันท่ี 16 เดอืน มถิุนายน พ.ศ. 2564 (เปลี่ยนแปลง) 

ครัง้ท่ี 5 วันท่ี 13 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2564 (เพิ่มเตมิ) 

ครัง้ท่ี 6 วันท่ี 19 เดอืน มถิุนายน พ.ศ. 2565 (เพิ่มเตมิ, เปลี่ยนแปลง) 
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ประเด็นการประเมิน 
การดำเนนิการ 

มี ผลการประเมนิ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  (ต่อ)  

 4. มกีารจัดตัง้

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

ตามคำสั่ง อบต.หนองปากโลง ดังนี้ 

- คำสั่งฯ ที่  612/2561 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

 5. มกีารจัดประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จำนวน 4 ครัง้  

ดังนี้ 

ครัง้ท่ี 1 วันท่ี 12 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เพิม่เตมิ) 

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 21 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563 (เพิ่มเตมิ) 

ครัง้ท่ี 3 วันท่ี 13 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2564 (เพิ่มเตมิ) 

ครัง้ท่ี 4 วันท่ี 19 เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (เพิ่มเตมิ) 

 6. มคีณะกรรมการ

พัฒนาทอ้งถิ่นและ

ประชาคมท้องถิ่นพิจารณา

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และ

ประชาคมท้องถิน่ได้พจิารณาร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) เมื่อวันท่ี 21 เดอืน มิถุนายน  พ.ศ.  2562  

ส่วนที ่2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

 7. มกีารรวบรวมขอ้มูล

และปัญหาสำคญัของ

ท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มกีารรวบรวมขอ้มูลและปัญหา/

ความตอ้งการมาจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น จากหมู่บ้าน โดยประธาน

กรรมการหมู่บ้าน เพือ่นำมาจัดเวทีประชมุประชาคมท้องถิน่ เมื่อวันท่ี  21 

เดอืน มถิุนายน พ.ศ. 2562   

 8. มกีารเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม

ในการจัดทำแผน 

 มกีารจัดประชมุเวทีประชาคมระดับตำบล เมื่อวันท่ี  21 เดอืน มถิุนายน 

พ.ศ. 2562 

 9. มีการวเิคราะห์

ศักยภาพของท้องถิ่น 

(SWOT) เพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มกีารวเิคราะหศั์กยภาพเพื่อ

ประเมินการพัฒนา โดยใชเ้ทคนคิ (SWOT) จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

หนา้ที ่95-97 
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ประเด็นการประเมิน 
การดำเนนิการ 

มี ผลการประเมนิ 

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์

และภารกิจหลักการพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ

ศักยภาพของท้องถิ่น     

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มกีารกำหนดวสิัยทัศน ์คือ 

“จัดบริการสาธารณะ บริหารจัดการทีด่ี พฒันาสังคมวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม  เพือ่การพัฒนาพร้อมรองรบัการเปลี่ยนแปลง” 

 11. มีการกำหนดวสิัยทัศน์

และภารกิจหลักการพัฒนา

ท้องถิน่ท่ีสอดคล้องกบั

ยุทธศาสตร์จังหวัด       

 วสิัยทัศน์และพันธกจิขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม 

 12. มีการกำหนด

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  มกีารกำหนดจุดมุ่งหมาย  เพื่อ

การพัฒนา รายละเอยีดตามเลม่แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) หนา้ที ่78-79 

 13. มกีารกำหนดเป้าหมาย

การพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  มกีารกำหนดเป้าประสงค์  เพื่อ

การพัฒนา รายละเอยีดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) หนา้ที ่76-77 
 14. มีการกำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  มกีารกำหนดยุทธศาสตร์ 6 

ยุทธศาสตร์ เพือ่การพัฒนา รายละเอยีดตามเล่มแผนพฒันาทอ้งถิ่น  

(พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่75-76 

 15. มกีารกำหนด

ยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มคีวามเชื่อมโย

กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม รายละเอยีดตามเล่มแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 85-95 

 16. มีการอนุมตัิและ

ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น 

 มกีารอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เมื่อวันท่ี 19  เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2564 และได้มีการอนุมัติ พร้อม

ประกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม จำนวน    

4 ฉบับ 

 17. มีการจัดทำบัญชกีลุ่ม

โครงการในแผนยุทธศาสตร์ 

 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง มกีารจัดทำบญัชสีรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 

บัญชโีครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) บัญชีประสานโครงการพฒันาสำหรับ

โครงการท่ีเกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (แบบ ผ.02/1) 

และบัญชคีรุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) 
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ประเด็นการประเมิน 
การดำเนนิการ 

มี ผลการประเมนิ 

สว่นที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 18. มีการกำหนดรูปแบบ

การตดิตามประเมนิผลแผน

ยุทธศาสตร์ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง มกีารกำหนดรูปแบบการตดิตามและประเมนิผล

แผนพัฒนา ดังนี ้

(1)  แบบกำกับการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น 

(2)  แบบตดิตามผลการดำเนนิงานตามยุทธศาสตร์ 

(3)  แบบตดิตามและประเมินประสิทธิภาพการปฏบัิตงิานตามแผนของ  

      ระบบ E-Plan 

(4)  ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของระบบ E-Lass 

(5)  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีการดำเนินการ

เก ี ่ยวก ับการจ ัดทำแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น เป ็นไปตามกระบวนการและข ั ้นตอนตามระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด 
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การติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เปรียบเทยีบกับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ปี 2564 ปี 2565 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ดำเนนิงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ดำเนนิงาน 

1. ดา้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงสรา้งพืน้ฐาน และบรกิารสาธารณะ 
123 11 115 12 

2. ดา้นการวางแผนบริหารจัดการองค์กรตลอดจน

ส่งเสริมอาชีพ การพานิช และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
25 4 23 5 

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา  ส่งเสรมิคณุภาพชีวิต และ

คุณค่า ทางสังคม 
30 12 28 13 

4. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
13 1 13 4 

5. พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
7 2 7 2 

6. ดา้นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
9 3 9 4 

รวมทัง้สิน้ 207 33 195 40 

คิดเปน็ร้อยละของยุทธศาสตรก์ารพฒันา 15.90 21.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 
 

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงทีแ่ก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ   

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

2. รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (เฉพาะปี พ.ศ. 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบรกิาร

สาธารณะ 
130 269,502,900.00 80 254,279,500.00 115 279,938,600.00 123 294,059,200.00 115 183,392,200.00 

2. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณชิย์ และ

การท่องเทีย่วในทอ้งถิ่น 
26 16,685,000.00 25 15,689,000.00 25 6,276,000.00 25 7,199,000.00 23 6,450,000.00 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสังคม 29 16,454,700.00 30 17,887,877.00 31 17,740,693.00 30 18,001,431.00 28 17,946,564.00 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 11 1,570,000.00 10 770,000.00 13 1,340,000.00 13 1,340,000.00 13 1,340,000.00 

5. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 630,000.00 7 630,000.00 7 630,000.00 7 630,000.00 7 630,000.00 

6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9 1,700,000.00 10 1,880,000.00 10 1,880,000.00 9 1,830,000.00 9 1,830,000.00 

รวม 212 306,542,600.00 162 291,136,377.00 201 307,805,293.00 207 323,059,631.00 195 211,588,764.00 
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4. การเบกิจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีพ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 

(1) 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(เฉพาะปี 2565) 

(2) 

อนุมัติงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ / 

เงินสะสม / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

(3) 

ลงนามสัญญา 

(4) 

เบิกจ่าย 

(5) 

โครงการที่ดำเนินการ 

โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(6) 

โครงการที่ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ /  

กันเงิน 

(7) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีไมไ่ด้

ดำเนินการ 

(8) 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน และ

บริการสาธารณะ 

115 182,090,200.00 13 12,551,000.00 5 4,185,295.00 4 2,800,170.00 0 0.00 8 8,726,000.00 1 300,000.00 

2.การพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการ

องค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การ

พาณิชย์ และการท่องเที่ยวในทอ้งถ่ิน 

23 6,450,000.00 16 1,174,724.00 5 1,417,636.00 5 1,417,636.00 0 0.00 0 0.00 12 375,000.00 

3.การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริม

คุณภาพชีวติ และคุณค่าทางสังคม 
28 17,946,546.00 19 16,442,500.00 13 16,921,000.00 13 15,921,069.40 0 0.00 0 0.00 5 97,500.00 

4.การพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน 

สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
13 1,340,000.00 9 500,000.00 3 47,394.00 3 47,394.00 1 0.00 0 0.00 5 380,000.00 

5.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

7 630,000.00 7 235,000.00 2 151,730.00 2 151,730.00 0 0.00 0 0.00 5 65,000.00 

6.การพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9 1,830,000.00 5 1,570,000.00 4 1,344,716.50 4 1,344,716.50 0 0.00 0 0.00 1 10,000.00 

รวม 195 210,286,764.00 69 32,473,224.00 32 24,067,771.50 31 21,682,715.90 1 0.00 8 8,726,000.00 29 1,227,500.00 

โครงการที่นำมาปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (เฉพาะปี 2565) ที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  69  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  35.38   (69*

100)/195 

โครงการที่ปฏิบัติได้  (5+6+7)  จำนวน   40  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  57.97  ของโครงการที่นำมาใช้งบประมาณ  (40*100)/69 

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.51 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (40*100)/195 

โครงการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  (8)  จำนวน  29  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  42.02 ของโครงการที่นำมาใช้งบประมาณ  (29*100)/69 
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รบัเงินอุดหนุน 

5. โครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ใน

ระหวา่ง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 

งบประมาณท่ี 

เบิกจ่ายไปแลว้ 

1. เบ้ียยังชีพผูสู้งอายุ    10,213,500.00 10,805,400.00 

2. เบ้ียยังชีพผูพ้กิาร    1,970,600.00 1,954,800.00 

3. เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์    54,000.00 54,000.00 

4. ประกันสังคมครศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก      

5. เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    466,800.00 301,380.00 

6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

    165,360.00 

7. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

(ค่าอาหารกลางวันสำหรับปฐมวัย) 

   
142,420.00 113,400.00 

8. สนับสนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ (ค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษา) 
   

30,510.00 30,510.00 

9. ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา)    300,000.00 239,000.00 

10. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) (สำหรับ

ปฐมวัย, ประถมศึกษา) 

   
663,954.00 680,105.40 

11. ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับ

ประถมศึกษา) 

   1,335,600.00 1,305,675.00 

12. เงินอุดหนุนสาธารณสุข (การดำเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข หมู่บา้นละ 20,000 บาท  

จำนวน 10 หมู่บ้าน 

   

200,000.00 180,886.00 

13. เงินอุดหนุนสาธารณสุข (การสำรวจ

ข้อมูลสัตวแ์ละขึน้ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรคฯ) 

   

17,160.00 9,018.00 

14. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคล่ือนโครงการ

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยในโรคพษิสุนัขบา้ 

   
83,004.00 75,000.00 

15. เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามอำนาจ

หน้าที ่

   
3,559,306.00 655,000.00 

รวม 19,036,854.00 16,569,534.40 
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6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนนิการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย

ไปแล้ว 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

เลยีบคลองรางจิกฝั่งขวา หมู่ท่ี 2 

เริ่มจากบรเิวณถนน ค.ส.ล. เดมิ 

หมู่ท่ี 2 ถึง บรเิวณเขตตำบลหนอง

ปากโลง 

 - - 2,753,000.00 2,030,000.00 

รวม 2,753,000.00 2,030,000.00 

ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 - ไม่มี เนื ่องจากแต่ละสำนัก / กอง ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน  

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า  

 ปัญหา 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า  

 1. แผนพัฒนาท้องถิ ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2565) บรรจุโครงการทั ้ง 6 ยุทธศาสตร์      

จำนวน 195 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน 32 โครงการ โครงการจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7 โครงการ โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ 

จำนวน 1 โครงการ รวม 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37 และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 

29 โครงการ  

 2. การดำเนินงานถือว่าน้อยมาก ทั้งที่งบประมาณมีเพียงพอ ต้องการให้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง โดยผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง 

เร่งรัด กำชับเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบในโครงการนั้น ๆ ดำเนินการจัดทำโครงการในข้อบัญญัติให้

มากกว่านี้  
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อุปสรรค 

 1. ด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิค 19 

ส่งผลกระทบให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

หยุดชะงกัหลายโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะโครงการที่ต้องมกีารรวมตัวการเป็นจำนวนมาก เพื่อลด

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิค 19 จึงจัดกิจกรรม/โครงการที่จำเป็นต้องทำตาม

อำนาจหน้าที ่

   2. เนื่องจากเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีมาก และไม่สามารถตัดออก

ได้ ถึงแม้ว่าโครงการ/กิจกรรมบางโครงการ/กิจกรรมจะไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนใด ๆ ก็ตาม แต่ถ้า

โครงการ/กิจกรรมใดหายไป ก็มีปัญหาว่าทำไมโครงการของพวกเขาถึงหายไป เพราะอะไร  

 3. ผู ้ร ับผิดชอบโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ หรือไม่ดำเนินการตาม

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 

 สรุปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ยังไม่ประสบปัญหาที่

จะต้องเร่งแก้ไขแต่ได้รับข้อเสนอแนะความเห็น  

 ข้อเสนอแนะ   

 เพื่อใหก้ารดำเนินโครงการขององค์การบริหารสว่นตำบลหนองปากโลง เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาเห็นควรให้ผู้บริหารท้องถิ่น เร่งรัด กำชับ การดำเนินโครงการที่บรรจุไว้

ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการกันเงนิงบประมาณโครงการที่ใช้เงินสะสม    ให้มีการ

บริหารงานโครงการให้ชัดเจนขึน้ ซึ่งการไม่ดำเนินโครงการอาจทำใหป้ระชาชนไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่ 

ประชาชนเสียโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือ ทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่

สามารถดำเนนิการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 ปัญหา 

 1.  ด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา หรอืโควิค 19 ส่งผล

กระทบให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

หยุดชะงกัหลายโครงการ/กิจกรรม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา หรอืโควิค 19 

 2.  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง คำนึงถึงความเสมอภาพ

มองภาพรวมในพืน้ที่ตำบลหนองปากโลง ว่าควรดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมทั่วถึง  

 

 



                             

-73- 

 

   3.  เนื่องจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีมาก และไม่สามารถตัดออก

ได้ ถึงแม้ว่าโครงการ/กิจกรรมบางโครงการ/กิจกรรมจะไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนใด ๆ ก็ตาม แต่ถ้า

โครงการ/กิจกรรมใดหายไป ก็มีปัญหาว่าทำไมโครงการของพวกเขาถึงหายไป เพราะอะไร  

 4.  ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ หรือไม่ดำเนินการตาม

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 

 ข้อเสนอแนะ   

  ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง เห็นควรเร่งรัด 

กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโครงการนั้น ๆ ดำเนินการจัดทำโครงการในข้อบัญญัติให้มากกว่านี้ 

ถึงแม้ว่ายังไม่ประสบปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไข 

 

 

 

 

 

 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้

ประชาชนในท้องถิ ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 

ประกาศผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้น เพื่อเป็น

ค่าใชจ้่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ให้กระตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ  

 

 

3.2 การติดตามและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ

ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
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คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ

กำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน 

ดังนี ้

  การวางแผนพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดเวที

ประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ

โครงการเพื่อพัฒนาพืน้ที่ ที่บรรจไุว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 



                             

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพืน้ฐาน 

และบริการสาธารณะ 

130 269,502,900.00 80 254,279,500.00 115 279,938,600.00 123 294,483,200.00 115 182,090,200.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผน

บรหิารจัดการองคก์ร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ 

การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

26 16,685,000.00 25 15,689,000.00 25 6,276,000.00 25 7,199,000.00 23 6,450,000.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศกึษาส่งเสรมิ

คุณภาพชีวติและคุณค่าทางสงัคม 
29 16,454,700.00 30 17,887,877.00 31 17,740,693.00 30 18,001,431.00 28 17,946,564.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
11 1,570,000.00 10 770,000.00 13 1,340,000.00 13 1,340,000.00 13 1,340,000.00 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

7 630,000.00 7 630,000.00 7 630,000.00 7 630,000.00 7 630,000.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9 1,700,000.00 10 1,880,000.00 10 1,880,000.00 9 1,830,000.00 9 1,830,000.00 

รวม 212 306,542,600.00 162 291,136,377.00 201 307,805,293.00 207 323,483,631.00 195 210,286,764.00 
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 จ. การจัดทำงบประมาณ 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  23 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมี

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 61 โครงการ งบประมาณ 22,379,224 ล้านบาท งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

จำนวน 1 จำนวน งบประมาณ 2,030,000.00 ล้านบาท งบประมาณจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 7,341,000.00 ลา้นบาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
โครงการ 

งบประมาณ 

เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 
โครงการ 

งบประมาณ 

จากเงินสะสม 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงสร้างพืน้ฐาน และบรกิารสาธารณะ 
5 2,457,000.00 1 2,030,000.00 7 7,341,000.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร 

ตลอดจนส่งเสรมิอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเทีย่วในท้องถิ่น 
16 1,174,724.00 0 0.00 0 0.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศกึษาส่งเสริมคุณภาพชีวติและ

คุณค่าทางสังคม 
19 16,442,500.00 0 0.00 0 0.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบรอ้ย 
9 500,000.00 0 0.00 0 0.00 

5. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม

ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7 235,000.00 0 0.00 0 0.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5 1,570,000.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 61 22,379,224.00 1 2,030,000.00 7 7,341,000.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบรหิารหนองปากโลง มีดังน้ี 

  โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ 

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 

บรเิวณซอยบ้านนายมานะ 

โชติประวิทย์ ถึงบรเิวณบ้าน

นางแสวง ศักดิ์เดชากุล หมู่

ท่ี 4 

1,583,000.00 กองชา่ง เพื่อให้มถีนนสำหรับใชใ้น

การคมนาคม สะดวก 

ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง

ผลผลติได้รวดเร็ว การ

ระบายน้ำทำไดด้ี 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 324 

เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

ค.ส.ล. ขนาด

เสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

บรเิวณซอยข้างบ้านนาย

เขมวัฒน์      บุญรอด 

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.

ส.ล. หมู่ท่ี 7 ช่วงท่ี 1 

322,000.00 กองช่าง เพื่อให้มีถนนสำหรับใชใ้น

การคมนาคม สะดวก 

ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง

ผลผลติได้รวดเร็ว การ

ระบายน้ำทำได้ดี 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 3.3 เมตร ยาว 70 

เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผ่าน

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่ม

จากบริเวณซอยบ้านนาง

สุวรรณา วราเอกศิร ิ 

(ซอยทัพยายท้าว 5) หมู่ท่ี 

9 

352,000.00 กองชา่ง เพื่อให้มีถนนสำหรับใชใ้น

การคมนาคม สะดวก 

ปลอดภัย ตลอดจนขนส่ง

ผลผลติมได้รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 4.30 เมตร ยาว 138 

เมตร 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบหอ

ถังประปาหมู่บ้าน ภายใน

ตำบลหนองปากโลง 

200,000.00 กองช่าง เพื่อซ่อมแซมระบบหอถัง

ประปาหมู่บ้านท่ีชำรุดให้

ใชง้านไดต้ามปกติ 

ซ่อมแซมระบบหอถังประปา

หมู่บ้าน ภายในตำบลหนอง

ปากโลง ท่ีชำรุดให้สามารถใช้

งานได้ 

5 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก 

ลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย 

300,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนไดส้ัญจร

ไปมาได้สะดวก 

ลงหินคลุกพรอ้มปรบัเกล่ีย

บริเวณซอยต่าง ๆ ทีช่ำรุด 

เป็นหลุม เป็นบอ่ หรอืทีไ่ด้

ดำเนินการสำรวจ ตามแบบ 

อบต. หนองปากโลง 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณชิย์ และการ

ท่องเที่ยวในท้องถิน่ 

6 โครงการส่งเสริมการ

ชำระภาษี ค่าธรรมเนยีม 

20,000.00 กองคลัง เพื่อส่งเสริมการชำระภาษี

และค่าธรรมเนียม 

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบถึง

หลักเกณฑ ์กำหนดเวลา 

การชำระภาษีและ

ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ 

พรอ้มติดตามผู้คา้งชำระ

ภาษี 

7 โครงการจัดทำข้อมูลแผน

ที่ภาษีและทะเบยีน

ทรัพย์สิน 

300,000.00 กองคลัง เพือ่เป็นคา่จัดทำหรอื

ปรับปรงุข้อมลูแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สนิและ

งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อใหพ้นักงานจัดเก็บ

รายได้ปฏิบัติงานด้านการ

จัดเก็บเป็นระบบมากข้ึน 

8 โครงการประชาสัมพันธ์

การบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองปากโลง 

50,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการดำเนินงาน

และเรือ่งราวต่าง ๆ ให้

ประชาชนได้รบัรูแ้ละ

สามารถตรวจสอบได้ เพือ่

จา้งเหมารถแห่

ประชาสัมพนัธ์ พร้อมผลติ

สปอร์ตโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ 

จัดทำเอกสาร หนังสือ 

วารสาร แผ่นพบั ใบปลิว 

เอกสารสรปุ และเอกสาร

อื่น ๆ ป้ายต่าง ๆ เช่น ป้าย

ไวนลิ ฯลฯ เผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนทราบ , จา้ง

เหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ 

พรอ้มผลติสปอร์ตโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ 

9 โครงการการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพสมาชิก

สภาท้องถิ่น 

5,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อสร้างการเรียน และ

ประสบการณ์ในการ

ทำงานใหมี้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ ปฏิบัติงาน

ถูกต้อง ตามระเบยีบ

กฎหมาย 

ฝึกอบรม หรอืจัดส่ง

สมาชิกสภาท้องถิน่เข้ารับ

การอบรม หรอืจัดประชุม 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณชิย์ และการ

ท่องเที่ยวในท้องถิน่ 

10 โครงการปรบัปรงุภูมิทศัน์

และกจิกรรม 5 ส 

20,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อดำเนินการปรบัปรุงภูมิ

ทัศน์และกจิกรรม 5ส ณ 

ที่ทำการองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

หรอืสถานที่ทีอ่ยู่ในความ

ดูแล เป็นทรัพย์สินของ

องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองปากโลง ตามความ

เหมาะสม และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัตงิาน 

ดำเนินการปรับปรุง/ปรบั

ภูมิทัศน์ และจัดกจิกรรม 

5ส ณ ที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนอง

ปากโลง หรอืหรอืสถานที่

ทีอ่ยู่ในความดูแล เป็น

ทรัพย์สนิขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนอง

ปากโลง ตามความ

เหมาะสม 

11 การจดัการเลือกต้ัง หรอื

การเลือกต้ังซอ่มของ

นักการเมืองท้องถิ่น 

นักการเมืองระดับประเทศ    

ทุกกรณ ี

649,724.00 

 

สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อใหก้ารจัดการเลือกต้ัง

เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย

และประชาชนมาใช้สิทธิ

เลือกต้ังอย่างพร้อมเพรียง 

และรณรงคป์ระชาสัมพันธ์

การเลือกต้ังต่าง ๆ 

จัดการเลือกต้ัง

นักการเมืองท้องถิ่น 

นักการเมืองระดับประเทศ 

แทนตำแหน่งว่างทุกกรณี, 

จัดต้ังศูนยป์ระสานงาน

การเลือกต้ัง 

ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อ

จัดจา้งต่าง ๆ และ

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกีย่วกับ

กับการเลือกต้ัง 

12 โครงการสำรวจความพงึ

พอใจของผู้รบับริการและ

การบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบล       

หนองปากโลง 

20,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองปากโลง มี

ประสิทธิภาพ และสามารถ

ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่าง

แท้จรงิ 

จา้งที่ปรึกษาเพือ่สำรวจ

หรอืองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง

สำรวจความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการตามภารกจิ 

เช่น นโยบายของผู้บริหาร, 

การติดตามประเมินผล 

และอื่น ๆ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการ

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

13 โครงการฝกึอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำงาน

และศึกษาดูงานของ

พนักงานส่วนตำบล 

ลูกจา้งประจำ พนักงาน

จา้ง คณะผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา และผู้นำ

ชุมชน 

50,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ประสบการณ์ 

แนวความคดิ สรา้ง

วสัิยทศัน์ใหก้บัผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

พนักงานส่วนตำบล 

ลูกจา้งประจำ พนักงาน

จา้ง ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง 

เพื่อนำความรูม้า

ประยุกต์ใช้กับการ

ปฏิบัตงิานและการ

บริหารงานขององค์กร

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

จัดอบรมสัมมนาใหค้วามรู้

และศึกษาดูงาน แก่ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พนักงานส่วน

ตำบล ลูกจา้งประจำ 

พนักงานจา้งขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปาก

โลง และผู้นำชุมชน ร่วมกบั

หน่วยงานองค์กรทีเ่กีย่วขอ้ง 

14 โครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมแก่ผู้บรหิาร 

สมาชิกสภาและพนักงาน

ขององค์การบรหิารส่วน

ตำบลหนองปากโลง 

5,000.00 สำนักปลดั 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม สร้างการทำงานที่

เน้นความโปร่งใส และสร้าง

จติสำนึกใหมี้รักสามัคคี 

เสริมสร้างการทำงานร่วมกนั 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ให้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ให้กับบุคลากร ผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ของ อบต. หนองปากโลง 

และประชาชนท่ัวไป 

15 โครงการสนับสนุนการ

แกไ้ขปัญหาการว่างงาน

ภายในตำบลหนองปาก

โลง 

5,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อสนับสนุนการแกไ้ข

ปัญหาการว่างงาน หรอื

ส่งเสรมิการทำมาหากนิ

ของประชาชนในพื้นที่ตาม

อำนาจหน้าที่ และบรรเทา

ความเดือดรอ้นของ

ประชาชนในภาวะ

สนับสนุนการแก้ไขปัญหา

การว่างงาน หรอืส่งเสริม

การทำมาหากนิของ

ประชาชนในพื้นที่ตาม

อำนาจหน้าที ่และบรรเทา

ความเดือดรอ้นของ

ประชาชนในภาวะเศรษฐกจิ



                             

เศรษฐกจิตกต่ำ ประชาชน

วา่งงานมีรายได้น้อย 

ตกต่ำ ประชาชนว่างงานมี

รายได้น้อย 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการ

ท่องเทีย่วในท้องถิ่น 

16 โครงการการอบรมเผยแพร่

ความรู้ด้านการเกษตร 

10,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยการ

ดำเนินการอบรมเผยแพร่

ความรูเ้รื่องดนิ และดา้น

การเกษตรอ่ืน ๆ 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องดิน 

การดูแลรักษา ปรับปรุงดิน 

และความรูด้า้นการเกษตร

อ่ืน ๆ 

17 โครงการการอบรมส่งเสรมิ

อาชีพการเกษตร 

10,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร

ให้กับเกษตรกร หรือ

ประชาชนผู้สนใจ มอีาชีพ

เสริม มีรายได้เพิม่ขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร

ให้กับเกษตรกร หรือ

ประชาชนผู้สนใจ 

18 โครงการอบรมเผยแพร่ให้

ความรู้การบังคับใช้

กฎหมาย การควบคุม

อาคาร การขุดดิน ถมดนิ 

หอพัก ผังเมืองให้กับ

ผู้ประกอบการและ

ประชาชนท่ัวไป 

10,000.00 สำนกัปลดั 

อบต. 

เพื่ออบรมเผยแพร่ให้

ความรู้การบังคับใช้

กฎหมาย การควบคุม

อาคาร การขุดดิน ถมดิน 

หอพัก ผังเมืองให้กับ

ผู้ประกอบการและ

ประชาชนท่ัวไป 

จัดอบรมผู้ประกอบการและ

ประชาชนท่ัวไป 

19 โครงการจัดทำผังเมอืงและ

การจัดทำแนวเขต 

การปกครองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000.00 สำนักปลดั 

อบต. 

เพือ่การวางแผนและ

ปรับปรุงผังเมอืงรวม รวม

เมอืง/ชุมชน และการวาง

ผังชุมชน 

จัดกิจกรรมในการมีส่วนร่วม

วางแผนปรับปรุงผังเมอืงรวม

เมอืง/ชุมชนและการวางผัง

ชุมชน 

20 โครงการสร้างอาชีพ สรา้ง

รายได้ ตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียง 

30,000.00 สำนักปลดั 

อบต. 

เพือ่ส่งเสริมอาชีพให้กับ

ประชาชนในตำบลหนอง

ปากโลงให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ สรา้งรายได้ สรา้ง

แนวคิดตามแนวทางทฤษฎี

เศรษฐกจิพอเพียง 

ประชาชนและผู้ท่ีมคีวาม

สนใจในการสรา้งอาชีพใน

ตำบลหนองปากโลง 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการ

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

21 เงินสมทบกองทุน

บำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ   ส่วนทอ้งถิ่น 

746,770.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อสมบทบกองทุน

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นใหเ้กดิ

ประโยชน์ของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นโดยรวม และ

ความม่ันคง และเป็นหลัก

ซึ่งสิทธใินการรับบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น เมือ่เกษียณอายุ

ราชการ 

สมทบกองทุนบำเหน็จ

บำนาญข้าราชการส่วน

ทอ้งถิน่ใหก้บักรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นประจำทุกป ี

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณคา่ทางสงัคม 

22 โครงการเฉลิมพระ

เกยีรติและสนับสนุน

โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริฯ 

50,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อดำเนินงานตาม

โครงการเฉลิมพระเกยีรติ 

และโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 

ตามนโยบายของรัฐบาล 

จัดทำโครงการเกี่ยวกบั

การเฉลิมพระเกยีรติ และ

สนับสนุนโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 

ตามนโยบายของรัฐบาล 

23 โครงการชว่ยเหลือ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษา 

50,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อชว่ยเหลือสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาใหก้ับผูท้ี่กำลัง

ศกึษาในระดับต่าง ๆ ตาม

เกณฑ์ทีท่างราชการ

กำหนด 

ช่วยเหลือสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยในการจดั

การศึกษาใหก้ับผูท้ี่กำลัง

ศึกษาในระดับต่าง ๆ ตาม

เกณฑ์ทีท่างราชการ

กำหนด 

24 โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ 

50,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้มี

ความสัมพันธ์ ความ

สามัคคคีวามสามารถใน

จัดกจิกรรมงานวันเด็ก 

เน่ืองในวันเด็กแหง่ชาติ 



                             

การริเริ่ม กล้าแสดงออก 

ทางด้านสร้างสรรค ์
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

25 การจัดซื้ออาหารเสริม 

(นม) 

758,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม 

(นม) ใหก้บัโรงเรียนใน

พืน้ทีแ่ละศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านหนองปากโลง 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ใหเ้ด็กนักเรยีนโรงเรยีน      

ต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลหนอง

ปากโลง และเด็กนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองปากโลง 

26 โครงการป้องกันและ

ควบคมุโรคติดต่อในวัย

เรียน 

2,500.00 กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

เพื่อใหนั้กเรยีนมีทักษะใน

การสำรวจลูกน้ำยุงลาย 

เพื่อป้องกันโรค 

จัดกจิกรรมใหค้วามรู้

นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่

ตำบลหนองปากโลง 

ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 

3 โรงเรยีน 

27 โครงการสัตวป์ลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้าฯ 

80,000.00 กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

เพือ่ดำเนินการฉดีวัคซีน

ป้องกันและควบคุมโรค

พษิสุนัขบ้า 

ฉดีวัคซนีประชากรสุนัข 

และแมว 

 

28 โครงการสำรวจข้อมูล

จำนวนสัตว์และข้ึน

ทะเบยีนสัตว์ ตาม

โครงการสัตวป์ลอด โรค

คนปลอดภัย จากโรค

พษิสุนัขบ้าฯ 

10,000.00 กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

เพื่อสำรวจแลขึน้ทะเบียน

จำนวนสุนัข และแมวใน

เขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง 

สำรวจสุนัขและแมว ปีละ 

2 ครัง้ 

29 โครงการเผยแพร่ความรู้

สู่ประชาชน 

5,000.00 กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้

ในการดูแลสุขภาพตนเอง

ทีท่ันสมัยและทัน

เหตุการณ ์

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์สรา้ง

ความรู้ความเข้าใจในการ

ดูแลสุขภาพ , จัดอบรมให้

ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

30 โครงการส่งเสริม

สุขภาพเพือ่พัฒนา

คุณภาพชีวิต 

50,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพฒันา

คุณภาพชวีิตในการดำรง

ชพีใหแ้ก่ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์ 

ผู้พิการ ใหมี้คุณภาพชีวิต

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคมและบรรเทาภาระ

ค่าใชจ้่ายในการดำรงชีพ 

เพื่อทราบปัญหาความ 

จัดกจิกรรมการพฒันา

สตรี และครอบครวั, จัด

สำรวจ และทำฐานข้อมูล 

ตรวจ คัดกรองสุขภาพ

หรอืบรรเทาความ

เดือดรอ้นด้านอื่น ๆ, 

สนับสนุนอุปกรณ์อำนวย

ความสะดวกของผู้พิการ 

ผู้สูงอาย ุและ

ผู้ด้อยโอกาส เช่น รถเข็น 

ไม้ค้ำ แขา  

ขาเทียม เป็นต้น 

31 การสงเคราะห์เงิน

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุ

11,098,400.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้รับเบีย้ยงั

ชีพ ตามนโยบายของ

รัฐบาล ใหส้ามารถดำรง

ชีพได้อย่างปกติสุข 

จ่ายเบีย้ยงัชีพให้ผู้สูงอายุ

ในตำบลหนองปากโลง

ได้รบัการชว่ยเหลือ 

32 การสงเคราะห์เงิน

เบีย้ยงัชีพผูพ้กิาร 

1,970,600.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อใหผู้้พกิารได้รบัเบีย้ยงั

ชพี ตามนโยบายของ

รัฐบาล ใหส้ามารถดำรง

ชีพได้อย่างปกติสุข 

จ่ายเบีย้ยงัชพีใหผู้้พิการ

ในตำบลหนองปากโลง

ได้รับการชว่ยเหลือ 

33 การสงเคราะหเ์งิน

เบีย้ยงัชีพผูป้่วยเอดส์ 

80,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รบัเบีย้

ยงัชีพ ตามนโยบายของ

รัฐบาล ให้สามารถดำรง

ชพีไดอ้ย่างปกติสุข 

จ่ายเบีย้ยงัชีพใหผู้ป้่วย

เอดส์ในตำบลหนองปาก

โลงได้รบัการชว่ยเหลือ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสงัคม 

34 การช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดรอ้น

ของประชาชน (สำรอง

จ่าย) 

600,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อแกไ้ขหรอืบรรเทา

ความเดือดรอ้นของ

ประชาชนอันเป็น

ส่วนรวมและชว่ยเหลือ

ผู้ประสบภัยหรอืภัย

ธรรมชาติ หรอืกรณอีื่น 

ๆ อันเป็นการแกไ้ขหรอื

บรรเทาความเดือดรอ้น

เฉพาะหน้า เพื่อให้

ความช่วยเหลือ

ประชาชนด้านการ

ป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ 

ช่วยเหลือบรรเทาความ

เดือดรอ้นใหก้บั

ผู้ประสบภัยเบีอ้งตน้ได้ 

35 อุดหนุนงบประมาณ

เป็นค่าอาหารกลางวัน

ใหก้ับโรงเรียนในเขต

พื้นทีต่ำบลหนองปาก

โลง 

1,558,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีนได้

บรโิภคอาหารที่ถูกหลัก

โภชนาการ เพื่อใหเ้ด็ก

นักเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง 

อุดหนุนงบประมาณใหก้บั

โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 

3 แหง่ 1. โรงเรยีนบ้าน

หนองปากโลง 2. โรงเรยีน

บ้านทุ่งหวัพรหม 3. 

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 

36 ส่งเสริมสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้าน       

หนองปากโลงเป็น

ค่าอาหารกลางวัน 

158,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การสนับสนุนคา่อาหาร

กลางวันใหกั้บศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองปากโลง 

สนับสนุนงบประมาณเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา

อาหารกลางวันใหก้บัเด็ก

นักเรียนของศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบ้านหนองปากโลง 



                             

37 ส่งเสริมสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง

ปากโลงเปน็ค่าจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว) 

300,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การสนับสนุนค่าจัดการ

เรียนการสอน (รายหวั) 

ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบ้านหนองปากโลง 

สนับสนุนงบประมาณเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน

การสอน (รายหวั) ใหก้บั

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองปากโลง 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคณุค่าทางสงัคม 

38 การส่งเสริมสนับสนุน

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้าน        

หนองปากโลงเป็นค่า

การจัดการศึกษา 

40,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การสนับสนุนค่าจดั

การศึกษาใหก้ับศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบ้าน 

หนองปากโลง 

สนับสนุนงบประมาณเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านหนองปากโลง 

เช่น ค่าหนังสือเรยีน, ค่า

อุปกรณ์การเรียน, ค่า

เครื่องแบบนักเรยีน, ค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็น

ต้น 

39 อุดหนุนงบประมาณ

สำหรับการดำเนินงาน

โครงการตาม

พระราชดำริด้าน

สาธารณสุข   

หมู่ที ่1-10 

200,000.00 กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้

คณะกรรมการหมู่บ้าน

จัดทำโครงการตาม

พระราชดำริด้าน

สาธารณสขุ 

อุดหนุนงบประมาณการ

ดำเนินงานให้

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1-10 หมู่บ้านละ 

20,000 บาท 

40 สนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ระดับทอ้งถิ่น 

190,000.00 กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

เพื่อสร้างหลักประกัน

สุขภาพใหป้ระชาชนทุกคน

ในพื้นที ่เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่ม

แม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ 

กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยโรค

เรื้อรงั และกลุ่มผู้ประกอบ

อาชีพเสี่ย่ง สามารถเขา้ถงึ

บริการสาธารณสุขได้อย่าง

ทั่วถงึในด้านการส่งเสรมิ

สมทบงบประมาณเข้า

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ อบต. หนองปาก

โลง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

50 ของงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรจาก สปสช. 

แห่งชาติ 



                             

สุขภาพ การป้องกันโรค 

การฟืน้ฟูสมรรถภาพ และ

การรักษาพยาบาลระดับ

ปฐมภูมิ เชงิรุก ตาม

ประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

41 โครงการส่งเสริม 

สนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการ

จัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

20,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดทำ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น รับฟงั

ปัญหาความต้องการ เพื่อ

นำข้อมูลมาจัดทำ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น สรา้ง

การมีส่วนร่วม คดิ ทำ แกไ้ข

ปัญหา 

จัดประชุมหรอืจัดกจิกรรม

ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล

ในการจัดทำแผนพฒันา

ท้องถิ่น 

42 โครงการเสรมิสร้าง

ความรูเ้กี่ยวกบั

ประชาธปิไตยและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

20,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ใหก้ับประชาชนเกีย่วกับการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย เพือ่สร้าง

ความรูค้วามเข้าใจใหก้บั

ประชาชนเกีย่วกบัการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

จัดกจิกรรมใหค้วามรู้

ความเข้าใจกบัประชาชน

เกี่ยวกับการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย และ

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

43 โครงการการแกไ้ข

ปัญหาด้าน

อาชญากรรม 

10,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อป้องกันปัญหาด้าน

อาชญากรรม โรคเอดส์ การ

ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 

การพนัน การขยายตัวของ

ธุรกิจบริการ 

อบรมใหค้วามรูเ้ด็กและ

เยาวชน ประชาชนทั่วไปใน

ตำบลหนองปากโลง, 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อต่าง ๆ ใหป้ระชาชน

รับทราบเกีย่วกับกฎหมาย 

และความรู้ในด้านที่

เกี่ยวขอ้ง 



                             

44 โครงการตามมาตรการ

และแกไ้ขปัญหา

อบุัติเหตุทางถนน 

20,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อสร้างความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนน การต้ังจุด

บริการประชาชนในตำบล

หนองปากโลง การลด

อุบัติเหตุทางถนนในชว่ง

เทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น 

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาล

ปีใหม่ เป็นต้น 

ต้ังจดุบริการประชาชน

ตำบลหนองปากโลง 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่, 

เทศกาลสงกรานต์ รณรงค์

ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ตดิต้ังกระจก

โคง้ ติดต้ังเสาลายพรอ้ม

เป้าสะทอ้งแสง บรเิวณ

ทางโคง้ เป็นต้น 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

45 โครงการฝกึอบรม/

ทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน 

(อปพร.) ของตำบล

หนองปากโลง 

50,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อพฒันาศักยภาพ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรอืน (อปพร.) ของ

ตำบลหนองปากโลง ให้

สามารถเขา้ช่วยเหลือ

ประชาชนในพื้นทีไ่ด้ใน

เบือ้งตน้ 

จัดฝึกอบรม/ทบทวน 

อปพร. ของตำบล          

หนองปากโลง 

46 โครงการฝกึซอ้มการ

ป้องกันอัคคภัีย 

30,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพือ่ใหบุ้คลากรของ อปท. 

หรอืประชาชนทัว่ไปได้รบั

ความรู้ และสามารถรับมือ

กับเหตุการณ์ฉุกเฉนิที่

เกดิขึน้ทั้งในองค์กร และ

หมู่บ้าน เพื่อเป็นการเตรยีม

ความพร้อมในการป้องกัน

ภัยและลดความสูญเสีย 

จัดฝึกซอ้มการปอ้งกัน

อัคคภัีย 

47 โครงการการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติด 

50,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อใหป้ระชาชนและ

นักเรียนรู้จักพิษภัยของยา

เสพติด หลีกเลี่ยงยาเสพติด 

และลดการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในพื้นที ่

จัดกจิกรรมเกี่ยวกับ

การป้องกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด เช่น 

จัดค่ายศิลปะ, รณรงค์

ต่อต้าน     ยาเสพติด 

เป็นต้น 



                             

48 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการสรา้ง

ความปรองดองและ

สมานฉันท ์

100,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อใหส้ถาบันของชาติเป็น

ศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ

และความสามัคคขีองคนใน

ชาติ เพื่อสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ใหก้ับ

บุคคลทัว่ไป เจา้หน้าที่รัฐ 

จัดกจิกรรมต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการปกป้อง

สถานบันสำคัญของ

ชาติ, จัดกจิกรรมต่าง 

ๆ เกีย่วกบัการสร้าง

ความปรองดอง

สมานฉันท์ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

49 โครงการฝกึอบรมชุด

ปฏิบัตกิารจติอาสา       

ภัยพบิัติประจำ

องค์การบริหารส่วน

ตำบล   หนองปากโลง 

200,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อพฒันาระบบการป้องกัน 

การเตรียมความพรอ้ม และ

สร้างภมิูคุม้กัน โดยพัฒนา

ภูมิความรู้ และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง ระดับชุมชนใน

การเฝ้าระวังและรับมือกบั

สาธารณภัย ผูเ้ข้ารับการ

ฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือ

การปฏิบัตงิานของเจา้

พนักงานในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั ภายใต้

กองอำนวยการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยัแหง่

พื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการ

ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและส่ัง

การ 

จติอาสาภัยพบิัติ 

อบต. หนองปากโลง 

 

5. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ ภมูปิัญญาท้องถิน่ 



                             

50 โครงการจัดกจิกรรม

วันผู้สูงอาย ุ

50,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อจัดกจิกรรมรถน้ำขอพร

ผู้สูงอาย ุสรา้งขวัญและ

กำลังใจให้กับผู้สูงอายเุห็น

ความสำคญัของตนเอง 

จัดกจิกรรมรดน้ำขอ

พรผูสู้งอายุในตำบล        

หนองปากโลง 

51 โครงการส่งเสรมิและ

สนับสนุนการจัด

กจิกรรมวันสำคัญทาง

รัฐพิธ ี

200,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ 

และน้อมรำลึกแสดงถงึความ

จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 

จัดกจิกรรมงานรฐั

พธิีต่าง ๆ เช่น วัน

พ่อ 5 ธันวาคม วัน

แม่ 12 สิงหาคม 

วนัปิยมหาราช 23 

ตุลาคม ฯลฯ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ ภมูปิัญญาท้องถิ่น 

52 โครงการกจิกรรมศาสนา 

วัฒนธรรม 

10,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อจัดอบรมเผยแพร ่

ความรู้ การสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีใหแ้ก่เด็ก 

เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

ฯลฯ 

จัดกิจกรรมด้านศาสนา 

วัฒนธรรม โดยใหเ้ด็ก

เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

เข้าร่วม จำนวน 50 คน 

53 โครงการจัดสัมมนาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

5,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อจัดต้ังกลุ่ม คลังสมอง 

และอนุรักษ์ฟืน้ฟูภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

จัดกจิกรรมสัมมนาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

54 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกจิกรรม 

วันสำคัญทางศาสนา 

20,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อจัดกจิกรรมวันสำคัญ

ทางศาสนาและให้

ประชาชนทัว่ไปเข้ารว่ม

กจิกรรม 

จัดกจิกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนา เช่น วันมาฆบชูา, 

วันเขา้พรรษา, วันออก

พรรษา ฯลฯ 

55 โครงการสืบสานงาน

ประเพณีลอยกระทง 

50,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อจัดกจิกรรมสืบสาน

ประเพณีลอยกระทงและ

ใหป้ระชาชนเข้าร่วม

จัดกจิกรรมสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง 



                             

กจิกรรมเป็นการอนุรักษ์

ประเพณีลอยกระทงให้คง

อยู่ต่อไป 

56 โครงการอนุรักษ์

ประเพณีสงกรานต์ 

50,000.00 สำนักปลัด 

อบต. 

เพื่อจดักจิกรรมประเพณี

สงกรานต์ และให้

ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรม

เป็นการอนุรักษป์ระเพณี

สงกรานต์ให้คงอยู่ต่อไป 

จัดกจิกรรมประเพณี

สงกรานต์ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

57 โครงการท้องถิ่นไทย

รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นท่ี

สเีขียว 

60,000.00 สำนักปลดั 

อบต. 

เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข 

อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปรับปรุงทัศนียภาพ และลด

ภาวะโลกร้อน 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนชว่ยกันสรา้งพื้นท่ี

สีเขียวในตำบลหนองปาก

โลง 

58 ค่าใชจ้า่ยบ่อขยะ 900,000.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

เพือ่ให้มีสถานท่ีสำหรับกำจัด

ขยะมูลฝอย เพือ่ให้ชุมชนมี

ความสะอาด และนา่อยู่มาก

ขึน้ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง

ขยะมูลฝอยไปกำจัดยัง

สถานท่ีรับกำจัดขยะมูล

ฝอย 

59 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์รักษ์สิ่งแวดลอ้ม

ภายในตำบลหนอง

ปากโลง 

500,000.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ถนนมคีวามเป็น

ระเบียบเรยีบร้อยประชาชน

สัญจรปลอดภยั 

จา้งเหมาปรับปรุงภูมทัิศน์ 

(ตัดหญ้าไหล่ทาง ถนนสอง

ข้างถนนในตำบลหนองปาก

โลง) 



                             

60 โครงการเฝ้าระวัง

สิ่งแวดล้อม เมอืง

สวย ถนนสะอาด 

10,000.00 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

เพือ่รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใน

ตำบลหนองปากโลง เก็บขยะ

สองข้างถนนในหมู่บ้าน เพือ่

สร้างเสริมความรู้ในการคัด

แยกขยะ ลดปรมิาณขยะ 

เพื่อให้ชุมชนบรหิารจัดการ

ขยะด้วยตนเอง ลดปริมาณ

ขยะในชุมชน 

จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ในการ

ดำเนินกิจกรรม, ค่า

วทิยากรในการอบรมใน

การคัดแยกขยะ ลด

ปรมิาณขยะ 

61 การเพิ่มถังเพือ่

รองรับขยะชุมชน 

100,000.00 กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีถังรองรับ

ขยะมูลฝอยท่ีเพียงพอ 

จัดซือ้ถังรองรับขยะ เพื่อ

ต้ังทดแทนถังท่ีชำรุด หรือ

ครัวเรือน หรือ

ผู้ประกอบการท่ีสรา้งใหม่ 
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 รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารหนองปากโลง (เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ) มีดังนี้ 

  โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ 

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.

ส.ล. เลยีบคลองรางจกิฝั่ง

ขวา  

หมู่ท่ี 2 เริ่มจากบรเิวณถนน 

ค.ส.ล. เดมิ หมู่ท่ี 2 ถึง

บรเิวณเขตตำบล 

หนองปากโลง 

2,030,000.00 
 

กองช่าง เพื่อให้มีถนนสำหรับใชใ้น

การคมนาคม สะดวก 

ปลอดภัย ตลอดจนขนสง่

ผลผลติได้รวดเร็ว  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 4-5 เมตร 

ยาว 915 เมตร หนา 

0.15 เมตร พืน้ท่ีไม่น้อย

กว่า 3,920 ตารางเมตร 
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 ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ  

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน / 

ลงนามในสัญญา รวมจำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 24,067,771.50 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย

งบประมาณ จำนวน 31 โครงการ  จำนวนเงิน  21,682,715.90  ล้านบาท  และงบประมาณเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน 1 โครงการ  จำนวนเงิน  2,030,000.00 ล้านบาท  สามารถจำแนกตาม

ยทุธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน 

และบริการสาธารณะ 

5 4,185,295.00 4 2,800,170.00 



                             

2. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหาร

จัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชพี การ

พาณิชย ์และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

5 1,417,636.00 5 1,417,636.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
13 16,921,000.00 13 15,921,069.40 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
3 47,394.00 3 47,394.00 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 151,730.00 2 151,730.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4 1,344,716.50 4 1,344,716.50 

รวม 32 24,067,771.50 31 21,682,715.90 
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  โครงการ  
งบตามข้อบัญญัต/ิ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                    

ลงนามสญัญา/    

กันเงนิ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน และบริการสาธารณะ 

1 
โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน

นายมานะ  โชตปิระวทิย ์ถึงบริเวณบ้าน นางแสวง ศักด์ิเดชากุล หมู่ที่ 4 
1,583,000.00 1,385,000.00 

0.00 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
198,000.00 

2 
 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านนายเขมวัฒน์ บุญรอด 

พรอ้มวางทอ่ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที ่7  ช่วงที ่1 
322,000.00 319,000.00 319,000.00 3,000.00 

3 
โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เริม่บริเวณซอยบ้านนางสุวรรณา วราเอกศิร ิ     

(ซอยทัพยายท้าว 5) หมู่ที ่9 
352,000.00 336,000.00 336,000.00 16,000.00 

4 การปรับปรงุซ่อมแซมระบบหอถงัประปาหมู่บ้านภายในตำบลหนองปากโลง 200,000.00 115,170.00 115,170.00 84,830.00 

5 
โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองรางจกิฝั่งขวา หมู่ที่ 2  เริ่มจาก

บริเวณถนน ค.ส.ล. เดิม หมู่ที่ 2 ถงึบริเวณเขตตำบลหนองปากโลง 
2,753,000.00 2,030,000.00 

2,030,000.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
723,000.00 

รวม 5,210,000.00 4,185,295.00 2,800,170.00 1,024,830.00 
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  ช่ือโครงการ งบตามข้อบัญญัต ิ                       ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์ และ   การท่องเทีย่วในท้องถิ่น 

1 ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมการชำระภาษีและค่าธรรมเนยีม 20,000.00 11,730.00 11,730.00 8,270.00 

2 ค่าใช้จา่ยโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 300,000.00 6,680.00 6,680.00 293,320.00 

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 649,724.00 649,724.00 649,724.00 0.00 

4 
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพงึพอใจของผู้รับบริการขององค์การ

บริหาร-ส่วนตำบล 
20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

5 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  731,502.00 731,502.00 731,502.00 0.00 

รวม 1,721,226.00 1,417,636.00 1,417,636.000 305,590.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

  ช่ือโครงการ  งบตามข้อบัญญัต ิ                    ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

1 
 ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกยีรติ และสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำรฯิ 
50,000.00 35,130.00 35,130.00 14,870.00 

2 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองปากโลง (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 
50,000.00 30,510.00 30,510.00 19,490.00 

3 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  758,000.00 680,105.40 680,105.40 77,894.60 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 80,000.00 75,000.00 75,000.00 5,000.00 

5 ค่าจา้งเหมาบริการโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ 10,000.00 9,018.00 9,018.00 982.00 

6 เบีย้ยงัชีพผูสู้งอาย ุ 11,098,400.00 11,805,400.00 10,805,400.00 293,000.00 

7 เบีย้ยงัชีพความพกิาร 1,970,600.00 1,954,800.00 1,954,800.00 15,800.00 

8 เบีย้ยงัชีพผูป้่วยเอดส์ 90,000.00 54,000.00 54,000.00 26,000.00 

9 การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (สำรองจา่ย) 600,000.00 438,145.00 438,145.00 161,855.00 

10 อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 1,558,000.00 1,305,675.00 1,305,675.00 252,325.00 

11 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของศนูย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านหนองปากโลง (คา่อาหารกลางวัน) 
158,000.00 113,400.00 113,400.00 44,600.00 
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  ช่ือโครงการ  งบตามข้อบญัญัติ                     ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษาสง่เสริมคณุภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

12 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของศนูย์

พัฒนาเด็กเลก็บ้านหนองปากโลง (ค่าจัดการเรยีนการสอน) 
300,000.00 239,000.00 239,000.00 61,000.00 

13 เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปากโลง 200,000.00 180,886.00 180,886.00 19,114.00 

รวม 16,923,000.00 16,921,000.00 15,921,069.40 991,930.60 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1 ค่าใช้จา่ยโครงการตามมาตรการและแกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุทางถนน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

2 ค่าใช้จา่ยโครงการฝกึซอ้มอัคคภัีย 30,000.00 25,775.00 25,775.00 4,225.00 

3 ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 50,000.00 1,619.00 1,619.00 48,381.00 

4 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ 
20,000.00 0.00 

0.00 

ไม่ใชง้บประมาณ 
20,000.00 

รวม 120,000.00 47,394.00 47,394.00 72,606.00 

 

 

 



                             

 
 

  ช่ือโครงการ  งบตามข้อบัญญัต ิ                        ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

5. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ ภมูปิัญญาท้องถิ่น 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมวันสำคญัทางรัฐพิธ ี 200,000.00 131,750.00 131,750.00 68,250.00 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสิรมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมวันสำคัญทางศาสนา 20,000.00 19,980.00 19,980.00 20.00 

รวม 220,000.00 151,730.00 151,730.00 68,270.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยรว่มใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว 60,000.00 25,500.00 25,500.00 34,500.00 

2 ค่าใช้จ่ายบ่อขยะ 900,000.00 771,376.50 771,376.50 128,623.50 

3 ค่าจา้งเหมาบริการโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์รกัษ์ส่ิงแวดล้อม 500,000.00 450,340.00 450,340.00 49,660.00 

4 เพิ่มถังเพื่อรองรับขยะชุมชน 100,000.00 97,500.00 97,500.00 2,500.00 

รวม 1,560,000.00 1,344,716.50 1,344,716.50 215,283.50 
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      องคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง  กนัเงนิงบประมาณใช้ เงนิสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  7 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 

7,341,000.00 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

  โครงการ  
เงินงบประมาณ  

ปี พ.ศ. 2565                        
กันเงนิงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน และบริการสาธารณะ 

1 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เริม่จากที่ดินของนางสาวศรณัยา เปล่ียนน้อย กบัพวก หมู่ที่ 3 391,000.00   391,000.00   0.00 391,000.00   

2 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน   นายทุม จันทวงษ์ ถงึบ้านนายเปีย่ม บัวสมบรูณ ์พร้อม

วางทอ่ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที ่3 
589,000.00  589,000.00 0.00 589,000.00 

3 
โครงการวางทอ่ระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณวัดทัพยายท้าว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปาก

โลง ถงึคลองระบายน้ำ  หมู่ที่ 15 ตำบลโพรงมะเดือ่ 
4,210,000.00  4,210,000.00 0.00 4,210,000.00 

4 โครงการวางทอ่ระบายน้ำ ค.ส.ล. เริม่จากบริเวณซอยบ้านนายเพยีร  ปั้นประดับ หมู่ที่ 3 320,000.00   320,000.00   0.00 320,000.00   

5 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ  ซอยดอนประดู่  2 (ชว่งที่ 2) หมู่ที่ 1 387,000.00 387,000.00 0.00 387,000.00 

6 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณซอยบ้านนางศรีสมัย ชมม่ิง ถึงบริเวณที่ดินบ้าน

นางสาวอิษฎา พัดทอง พรอ้มวางทอ่ระบายน้ำ หมู่ที่ 8 
478,000.00  478,000.00 0.00 478,000.00 

7 โครงการปรบัปรงุถนน ค.ส.ล. เลียบคลองรางจกิ ฝัง่ซ้าย หมู่ที่ 2 966,000.00  966,000.00 0.00 966,000.00 

รวม 7,341,000.00 7,341,000.00 0.00 7,341,000.00 
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 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน  

      การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 และในพื้นที่ตำบลหนองปากโลง 

ยังคงเกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกัน องค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง จึงไม่ได้สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวน

มากได้ โครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี จำนวน 29 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,227,500.00 ล้านบาท 

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ 
1 300,000.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองคก์ร 

ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์ และการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 
12 375,000.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ

คณุค่าทางสังคม 
5 97,500.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
5 380,000.00 

5. ยุทธศาสตร์ ดา้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5 65,000.00 

6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 
1 10,000.00 

รวม 29 1,227,500.00 
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  ช่ือโครงการ งบตามข้อบัญญัติ                        คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และ             

บริการสาธารณะ 

1. ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ลูกรัง พรอ้มปรบัเกล่ีย 300,000.00 300,000.00 

รวม 300,000.00 300,000.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ  

การพาณิชย์  และการท่องเทีย่วในท้องถิน่ 

1. 
โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง 
50,000.00 50,000.00 

2. 
โครงการการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 
5,000.00 5,000.00 

3. โครงการปรบัปรงุภมิูทศัน์และกจิกรรม 5ส 20,000.00 
0.00 

โอนลด 

4. 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดู

งานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำ พนักงานจา้ง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผูน้ำชุมชน 

50,000.00 50,000.00 

5. 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมแก่ผูบ้ริหาร สมาชิก

สภาและพนักงานขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองปาก

โลง 

5,000.00 5,000.00 

6. 
โครงการสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการว่างงานภายในตำบล

หนองปากโลง 
5,000.00 5,000.00 
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  ช่ือโครงการ งบตามข้อบัญญัติ                        คงเหลือ 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการวางแผนบรหิารจดัการองค์กร ตลอดจนสง่เสริมอาชีพ การพาณิชย์     

และการท่องเทีย่วในท้องถิ่น 

7. 
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
30,000.00 30,000.00 

8. 

โครงการอบรมเผยแพร่ใหค้วามรู้การบังคบัใช้กฎหมาย 

การควบคุมอาคาร การขุดดิน ถมดิน หอพัก ผังเมือง

ใหก้ับผูป้ระกอบการและประชาชนทั่วไป 

10,000.00 10,000.00 

9. 
โครงการจัดทำผังเมืองและการจดัทำแนวเขตการ

ปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
10,000.00 10,000.00 

10. โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร 10,000.00 10,000.00 

11. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร 10,000.00 10,000.00 

12. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปากโลง 190,000.00 190,000.00 

รวม 390,000.00 390,000.00 
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  ช่ือโครงการ งบตามข้อบัญญัติ                        คงเหลือ 

3.  ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการศกึษาสง่เสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสงัคม 

1. 
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษา 
40,000.00 40,000.00 

2. โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 50,000.00 
0.00 

โอนลด 

3. โครงการป้องกันและควบคมุโรคติดต่อในวัยเรียน 2,500.00 2,500.00 

4. โครงการเผยแพร่ความรูสู่้ประชาชน 5,000.00 5,000.00 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต 50,000.00 50,000.00 

รวม 147,500.00 97,500.00 

4.  ยุทธศาสตร์ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. 
โครงการเสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกบัประชาธิปไตย

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
20,000.00 20,000.00 

2. 
โครงการฝกึอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝา่ยพลเรอืน (อปพร.) ของตำบลหนองปากโลง 
50,000.00 50,000.00 

3. 
โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพบิัติ

ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
200,000.00 200,000.00 

4. 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งความ

ปรองดองและสมานฉันท ์
100,000.00 100,000.00 

5. โครงการการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม 10,000.00 10,000.00 

รวม 380,000.00 380,000.00 
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  ช่ือโครงการ งบตามข้อบัญญัติ                        คงเหลือ 

5. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ทอ้งถิน่ 

1. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ 50,000.00 50,000.00 

2. โครงการกจิกรรมศาสนา วฒันธรรม 10,000.00 10,000.00 

3. โครงการจัดสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000.00 5,000.00 

4. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 50,000.00 
0.00 

โอนลด 

5. โครงการอนุรักษป์ระเพณีสงกรานต์ 50,000.00 
0.00 

โอนลด 

รวม 165,000.00 65,000.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

1. โครงการเฝ้าระวงัสิ่งแวดล้อม เมืองสวย ถนนสะอาด 10,000.00 10,000.00 

รวม 10,000.00 10,000.00 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร-

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยทุธศาสตรท์ีก่ำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึง             

แก้ไข เพิ ่มเติม เปลี ่ยนแปลง มีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ ่งครั ้งหลังจากสิ ้นสุด              

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
                 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยทุธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

จำนวน

โครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัต ิ

ร้อยละ 

1. ดา้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

    โครงสรา้งพื้นฐาน และบริการสาธารณะ 
115 12 10.43 

2. ดา้นการวางแผนบริหารจดัการองค์กร ตลอดจน 

    สง่เสริมอาชีพ การพานิช และการทอ่งเทีย่วในทอ้งถิ่น 
23 5 20.00 

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา  ส่งเสรมิคุณภาพชีวติ 

    และคุณค่า ทางสังคม 
28 13 46.40 

4. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษา 

    ความสงบเรียบรอ้ย 
13 4 30.77 

5. พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ 

    ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
7 2 28.57 

6. ด้านบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 9 4 44.40 

รวม 195 40 20.51 
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ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงในภาพรวม  

องคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

ผลการดำเนินงานในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนาตามที่กำหนดเป็นเครื่องมือใน

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

ปากโลง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินใน

ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี ้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทัง้หมด 6 ด้าน 

 1. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพื้นฐาน และ 

                   บริการสาธารณะ 

 2. ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณชิยแ์ละ 

                  การท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 3. ด้านการพัฒนาการศกึษา ส่งเสริมคุณภาพชวีิต และ คุณค่าทางสังคม 

 4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

 5. การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น  

 6. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๙ ประเด็น 

 ๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

 ๒.  มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

 ๓.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

 ๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

 ๕.  มคีวามโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ๖.  มกีารดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

 ๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 

 ๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 ๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 
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๑.  วิธีการประเมิน 

 ๑.๑  กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

 -  กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

  ➢ แบบประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖5 

 -  สุ่มประเมินกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ทั้ง 10 หมู่บ้าน ๆ 

ละ ๑๐ คน ๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น 10๐ คน 

 ๑.๒  กำหนดระยะเวลาในการประเมิน 

 -  ประเมินหลังสิน้ปีงบประมาณ  สำรวจในช่วงเดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 ๑.๓  ดำเนินการประเมิน 

 -  ทำการสุ่มประเมินกลุ่มตัวอยา่ง        

ชื่อชุมชน 
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ทำแบบประเมิน 

หมู่ที่  ๑  บ้านดอนประดู่ ๑๐ 

หมู่ที่  ๒  บ้านรางจิก ๑๐ 

หมู่ที่  ๓  บ้านหนองปากโลง ๑๐ 

หมูท่ี ่ ๔  บ้านเด่นมะเขือ ๑๐ 

หมูท่ี ่ ๕  บ้านอู่หล่ม ๑๐ 

หมูท่ี่  ๖  บ้านกระดีเดียว ๑๐ 

หมู่ที่  7  บ้านทุ่งสสีุก ๑๐ 

หมู่ที่  8  บ้านหุบโตนด ๑๐ 

หมู่ที ่ 9  บ้านทัพยายท้าว ๑๐ 

หมูท่ี่  10 บ้านร่วมใจพัฒนา ๑๐ 

รวมกลุ่มตัวอย่าง 100  คน 
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 ๑.๔   เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ 

  -  เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด  10๐  ชุด   

  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  10๐  ชุด 

 ๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

 ๑.๕.๑  จำแนกข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

 ๑.๕.๒  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล    

หนองปากโลงภาพรวม จากกลุ่มตัวอย่าง โดยคำนวณหาค่ารอ้ยละ 

 ๑.๕.3  ว ิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล            

หนองปากโลง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 ๑) ตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (ในภาพรวม) 

 -  ระดับความพึงพอใจรายข้อ 

   ระดับ  ไม่พอใจ 

  ระดับ  พอใจ 

  ระดับ  พอใจมาก 

จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจ 

จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด 

หมายเหตุ : ความพึงพอใจ ขอ้ 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมคีวามส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

มีผู้ตอบว่า “พอใจมาก” จำนวน 50 คน จาก 100 คน จะได้ (50/100)*100 = 50% 

 -  ระดับความพึงพอใจ ในภาพรวม 

   ระดับ  พอใจมาก   

  ระดับ  พอใจ  

  ระดับ  ไม่พอใจ   

นำเปอร์เซ็นต์ (%) ของระดับความพึงพอใจรายข้อ 

จำนวนข้อทั้งหมด 

 

 

X 100 
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เกณฑ์การพจิารณา : สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่พอใจและพอใจมาก มีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ถ้ามี

ร้อยละของประชาชนที่พอใจ และพอใจมาก น้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองปากโลงไม่สามารถดำเนนิงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

 2)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ในภาพรวม) 

 -  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายข้อ 

นำคะแนนความพึงพอใจรายข้อของแต่ละคนมารวมกัน 

จำนวนผูต้อบแบบประเมินทั้งหมด 

หมายเหตุ : 1) ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เช่น การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 10 คน ได้

คะแนนในข้อ 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีความส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (9, 8, 5, 4, 10, 

6, 7, 6, 8, 8) จะได้ (9 + 8 + 5 + 4 + 10 + 6 + 7 + 6 + 8 + 8)/10 = 7.1 คะแนน 

 -  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 

นำคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน 

จำนวนข้อทั้งหมด 

หมายเหตุ : ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ (9.0, 8.7, 5.3, 3.2, 1.8, 6.5, 9.0, 10.0) 

จะได้  (9.0 + 8.7 + 5.3 + 3.2 + 1.8 + 6.5 + 9.0 + 10.0)/8 (จำนวนข้อ) = 6.7  

เกณฑ์การพจิารณา : ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรอืใกล้ 0 แสดงว่าผลการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในยุทธศาสตร์นั้น ๆ       ไม่ประสบ

ความสำเร็จ  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบความสำเร็จ ใน

ระดับปานกลาง และหากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในยุทธศาสตร์นั้น ๆ 

ประสบความสำเร็จ มากที่สุด 

 

 

 
 



                             

 

-110- 

 

๒.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบล หนองปากโลงในภาพรวม ในแต่ละยุทธศาสตร์  

 การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล      

หนองปากโลงในภาพรวม ตามแบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อศึกษาการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง และสำรวจความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงในภาพรวม 

โดยใช้แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนครอบคลุม 10 หมู่บ้าน โดยทำการสุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 100 ชุด สามารถสรุปได้ดังนี ้

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑.  จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีทำแบบประเมนิ   จำนวน   10๐   คน 

  ๑.๑  เพศ   ชาย จำนวน   ๔0   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง    จำนวน   ๖0   คน   
 

๒.  อายุ 

๒.๑   ต่ำกว่า  ๒0  ปี    จำนวน    ๑  คน    

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒0 - 3๐  ปี จำนวน   11 คน   

  ๒.3  ระหว่าง  31 - ๔๐  ป ี จำนวน   18 คน   

  ๒.4  ระหว่าง  ๔๑ - 5๐  ปี จำนวน  2๑ คน  

  ๒.5  มากกว่า  51 - ๖๐  ปี    จำนวน  26 คน   

  ๒.6  มากกว่า  ๖๐  ปี    จำนวน  23 คน   

 

๓.  การศึกษา 

  ๓.๑  ประถมศกึษา  จำนวน   4๖ คน   

  ๓.๒  มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า  จำนวน  ๒4 คน    

  ๓.๓  อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า จำนวน   10 คน    

  ๓.4  ปริญญาตร ี     จำนวน   14 คน    

  ๓.5  สูงกว่าปริญญาตรี   จำนวน    5    คน 

   ๓.6  อื่น ๆ (มศ.3)  จำนวน   1    คน 
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๔.  อาชีพ 

  ๔.๑  รับราชการ   จำนวน   7 คน  

  ๔.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจฯ  จำนวน   5 คน 

  ๔.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน 19 คน 

  ๔.4  รับจ้าง    จำนวน 21 คน 

  ๔.5  นักเรยีน/นักศกึษา   จำนวน   5 คน 

  ๔.6  เกษตรกร    จำนวน 38 คน 

  ๔.7  อื่น ๆ (แม่บ้าน, ข้าราชการบำนาญ) จำนวน  5 คน 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปากโลงในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 76.00 24.00 0.00 

2) การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 65.00 35.00 0.00 

3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/

กจิกรรม 

57.00 43.00 0.00 

4) การรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ

สาธารณะ 

67.00 33.00 0.00 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 55.00 45.00 0.00 

6) การดำเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 52.00 48.00 0.00 

7) ผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 53.00 47.00 0.00 

8) การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 51.00 49.00 0.00 

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 51.00 49.00 0.00 

ภาพรวม 58.56 41.44 0.00 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล           

หนองปากโลงในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 58.56 มีความพอใจมากกว่าร้อยละ 50 

แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในระดับ

พอใจ คิดเป็นร้อยละ 41.44 มีความพอใจน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองปากโลง ไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
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 ๒.2  สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และ

บริการสาธารณะ 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.09 

2) มีการประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.22 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม 8.08 

4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.05 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กจิกรรม 7.85 

6) การดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.04 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.11 

8) การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.07 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม 8.21 

ภาพรวม 8.08 

 สรุปผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงสรา้งพื้นฐาน และบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง พบว่า ประชาชน

มีความพึงพอใจเกี่ยวกับมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ในระดับ

ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.22 อยู่ในระดับ มากที่สุด และประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานใน

ภาพรวม ในระดบัค่าคะแนนเฉลี่ย 8.08 อยู่ในระดับ มากที่สุด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพาณิชย์

และการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.93 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.93 

3) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม 7.84 

4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.95 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.72 

6) การดำเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 7.80 

7) ผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.79 

8) การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 7.93 

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.12 

ภาพรวม 7.89 

 สรุปผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจน

ส่งเสริมอาชีพ การพาณชิย์และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของการบริหารสว่นตำบลหนองปากโลง พบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจเกี ่ยวกับประโยชน์ที ่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม          

ในระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 8.12 อยู่ในระดับ มากที่สุด และประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการ

ดำเนนิงานในภาพรวม ในระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 7.12 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชวีิต และ คุณค่าทางสังคม  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.92 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.95 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.82 

4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.94 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.92 

6) การดำเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.02 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.01 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 7.97 

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 

ภาพรวม 7.96 

 สรุปผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ

คุณค่าทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ

เกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 8.06 

อยู่ในระดับ มากที่สุด และประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานในภาพรวม ในระดับค่า

คะแนนเฉลี่ย 7.96 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.14 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 8.06 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.08 

4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.22 

5) มคีวามโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ/กจิกรรม 8.13 

6) การดำเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.20 

7) ผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรมนำไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา 8.17 

8) การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 8.09 

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ/กจิกรรม 8.23 

ภาพรวม 8.15 
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 สรุปผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 8.23 อยู่ใน

ระดับ มากที่สุด และประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานในภาพรวม ในระดับค่าคะแนน

เฉลี่ย 8.15 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.99 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 7.91 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.06 

4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 7.99 

5) มคีวามโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.86 

6) การดำเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.06 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.04 

8) การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 8.12 

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.12 

ภาพรวม 8.02 

 สรุปผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง พบว่า ประชาชนมี

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์

ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 8.12 อยู่ในระดับ       

มากที่สุด และประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานในภาพรวม ในระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 

8.02 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.21 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 8.18 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.10 

4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 8.09 

5) มคีวามโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.09 

6) การดำเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 8.03 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.14 

8) การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 8.18 

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.38 

ภาพรวม 7.25 

 สรุปผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 8.38 อยู่ใน

ระดับ มากที่สุด และประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานในภาพรวม ในระดับค่าคะแนน

เฉลี่ย 7.25 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล      

หนองปากโลงในภาพรวม ในแต่ละยุทธศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  พบว่า 

 ๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลงในภาพรวม ตามประเด็นการพัฒนา 

➢  ระดับพอใจมาก ในภาพรวม ร้อยละ 58.56 

- พอใจมาก    ร้อยละ ๗6.00  (การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน 

 โครงการ/กิจกรรม) 

- พอใจ รอ้ยละ 49.00  (การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ 

 ต้องการของประชาชน, มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ 

 ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม) 
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 ๓.2  ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลงในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

➢  ระดับมากที่สุด  8.15 คะแนน   (ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และ 

 การรักษาความสงบเรียบร้อย) 

➢  ระดับน้อยที่สุด  7.25 คะแนน   (ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาบริหารจัดการ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

 ๓.3  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ

จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (เฉพาะปี 2565) ดังนี ้
   

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 

ทีป่รากฏอยู่ใน

แผน 

จำนวน

โครงการ 

ที่ได้ปฏบิัต ิ

1. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง

พื้นฐานและบริการสาธารณะ 
115 12 

2. ด้านการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การ

พาณิชย ์และการท่องเท่ียวในท้องถิน่ 
23 5 

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา สง่เสริมคุณภาพชีวิต และคุณคา่ทางสังคม 28 13 

4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 13 4 

5. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาทอ้งถิน่  
7 2 

6. การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 4 

รวม 195 40 

คิดเปน็ร้อยละ  20.51 
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๔.  การวเิคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ๔.๑ วเิคราะห์ผลการประเมินความพงึพอใจ  

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงภาพรวม ในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ 

พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 76.00 เทียบกับผลการประเมิน

ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖4 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 26.89 เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.11 และ

ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 เทียบกับ

ผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 68.11 ลดลงร้อยละ 

19.11 

 ๔.๒ วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้  

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ ๔.๑ จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจ

ลดลงต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา เหตุผลที่ทำให้ผลการประเมินต่ำ

กว่าปีที่ผ่านมานั้น  เนื่องจากสถานการณ์เกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ อย่างเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิค 

19 ที่ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ จึงไม่สามารถ

จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากได้ และอาจจะมาจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองปากโลง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจลดลงต่อการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง โดยข้อมูลที่จะทำให้หาสาเหตุได้ คือ การเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้าน

ตามตัวชีว้ัดที่เลือก   

 

๕.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีขอ้เสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ดังนี้ 

๕.๑  องค์การบริหารสว่นตำบลหนองปากโลง ควรจะดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุก

ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จใหเ้พิ่มมากขึ้น 
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๕.๒  หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงใหป้ระชาชนเข้าใจ และต้อง

หาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื ่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้

ประชาชนมคีวามพึงพอใจใจต่อองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ดขีึน้   

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไป

ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมิน

ความพึงพอใจข้างตน้แลว้ 

ช. สรุปผลการดำเนินงาน 

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพืน้ที ่ดังนี้ 

 1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565  

จำนวน  195  โครงการ  

 2. โครงการที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564 จำนวน 32 โครงการ โครงการใช้งบประมาณจากเงินสะสม จำนวน 7 โครงการ โครงการ

จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 โครงการ รวมจำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.51 ของ

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565 (40*100/195) 

เป็นจำนวนเงินทั้งสิน้  32,473,.00  ล้านบาท  

 3. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.02 ของโครงการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้       

(29*100/69) เป็นจำนวนเงินทั้งสิน้ 1,227,500.00  ล้านบาท 

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและ

สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบ

ผลสำเร็จด้วยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพืน้ที่และพืน้ทีใ่กล้เคียง ทั้งนี ้หากมีขอ้สงสัยหรือ

มีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหาร      หนอง

ปากโลงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
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 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ

ท้องถ่ิน  ดำเนนิการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดบัหมูบ่้าน และระดับตำบล ในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วน

อยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม และติดเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงซึง่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกันกับสภาพแวดล้อม ภายใต้สังคมที่เป็นระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั ้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ดังนี้  

  1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   

   เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม 

วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้อง

ดำเนนิการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

   1.1  โอกาส (O : Opportunity) 

    (1)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปาก-

โลง ศูนย์ กศน. ตำบลหนองปากโลง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เป็นต้น 

    (2)  มธีุรกิจบ้านจัดสรร บ้านเช่า หอพัก ร้านอาหาร ตลาดนัด รา้นสะดวกซือ้ เป็นต้น 

    (3)  มีสถานศกึษาระดับประถม และมัธยมในพืน้ที่ (โรงเรียนในสังกัด สพป. จำนวน 3 

แห่ง) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง จำนวน  1  แห่ง 

    (4)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ 

    (5)  มีระบบบริการพืน้ฐานจากหน่วยงานเอกชน ดังนี้ 

     * โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   

    (7)  มีศูนย์ดำรงธรรมระดับท้องถิ่น   

3.3 สรปุผลการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 
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   1.2  อุปสรรค (T : Threat) 

    (1)  อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใชเ้วลานานในการตดิต่อกับจังหวัด 

    (2)  มีประชากรแฝงในพืน้ที่มาก ส่งผลให้การมปีัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดา้นสาธารณสุข  

ด้านอาชีพ เป็นต้น 

    (3)  มีปัญหาในการพัฒนาพื้นที่บริเวณคาบเกี่ยว ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล      

หนองปากโลง กับเทศบาลนครนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เทศบาลเมืองนครปฐม เช่น 

ระบบการระบายน้ำ ทั้งน้ำดี น้ำเสยี ถนนช่วงระหว่างการเช่ือมต่อ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เจ้าหน้าที่

ขาดการประสานงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

    (4)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดใหญ่ และงบประมาณมีอย่างจำกัด เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้

เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบาย

ท้องถิ่น นโยบายจังหวัด และนโยบายรัฐบาล 

 2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

 เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใด  เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา และหลีกเลี่ยง

อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึง่การติดตามและประเมินผล โดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายใน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์

ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ขอ้จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์ดังนี้  

 2.1  จุดแข็ง (S : Strength) 

 (1)  ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 (2)  หมู่บ้านเข้มแข็งได้รบัการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

 (3)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

 (4)  มีสวนสาธารณะ 2 แห่ง  

 (5)  มคีลองชลประทานเป็นแหลง่นำ้ไว้ใช้ เพื่อการเกษตรกรรมและอุปโภค ตลอดทั้งปี 

 (6)  มีตลาดนัดของเอกชน 2 แห่ง คือ ตลาดนดับริเวณร้านค้านายตู่ ตลาดบริเวณศาล

เจ้าแป๊ะกง 

 (7)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 
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 (8)  มีการประสานความร่วมมอืระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกบัส่วนราชการในพื้นที่ 

 (9)  มีความสงบ ไม่ค่อยจะมีปัญหา ดา้นความปลอดภัย และด้านมลพิษ 

 (10)  ผูน้ำชุมชนให้ความร่วมมอืในการพัฒนาท้องถิ่น 

 (11)  มีระบบประปาเพิ่มขึน้ทำให้มนี้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

 (12)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ

สาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

 (13)  มีวัด 2 แห่ง คือ วัดทัพยายท้าว และวัดป่าปฐมชัย 

 (14)  มีหอกระจายข่าวเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

 (15)  มีกลุ่มอาชีพรัฐวิสาหกิจกลุ่มปลาสวยงาม กลุ่มปลากัดจนี  

 2.2  จุดอ่อน (W : Weakness) 

  (1)  คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาว ไปหางานต่างถิ่นละทิง้บ้านเกิด 

  (2)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง การทำเกษตรกรรมลดน้อยลง ผลผลิตทาง

การเกษตรที่สำคญั ได้แก่ ชะอม อ้อย เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 

  (3)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านในรูปของ

กลุ่มอาชีพได้อย่างเขม้แข็ง 

  (4)  ระบบประปาในตำบลเป็นระบบบ่อบาดาล มีปัญหาน้ำขุน แดง เป็นสนิม  

  (5)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค จงึไม่สามารถจัดทำระบบประปาผวิดินได้ 

  (6)  ขาดสถานศกึษาระดับฝกึอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรบัแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 

  (7)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ขาดบุคลากรในการทำงาน และบุคลากรที่มี

ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านงานช่าง ด้านสิ่งแวดล้อม 

ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมอืมไีม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด 

  (8)  ที่ดินมีราคาสูงเกินความเป็นจริง ถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  

  (9)  ไม่มีโรงงานหรอืบริษัทใหญ่ ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น 

 

 

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

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์

การพัฒนา และมีการจัดทำโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการ หรือการ

แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพื้นที่ ตามภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย 

ระเบียบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการพัฒนาได้กำหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์

ก็ได้ ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จัดทำขึ ้นโดย

กำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพปัญหา

ความเดอืดร้อนความตอ้งการของประชาชน 

 จากการติดตามและประเมินผล พบว่า โครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในแต่ละด้าน ทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ ่นเป็นรูปธรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อน และความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที่ เสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่ดีต่อไป 

 

 

 

ส่วนที่  4  
สรุปผล  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ 

(1) 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(เฉพาะปี 2565) 

(2) 

อนุมัติงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ / 

เงินสะสม / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

(3) 

ลงนามสัญญา 

(4) 

เบิกจ่าย 

(5) 

โครงการที่ดำเนินการ 

โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(6) 

โครงการที่ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ /  

กันเงิน 

(7) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีไมไ่ด้

ดำเนินการ 

(8) 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน และ

บริการสาธารณะ 

115 182,090,200.00 13 12,551,000.00 5 4,185,295.00 4 2,800,170.00 0 0.00 8 8,726,000.00 1 300,000.00 

2.การพัฒนาการวางแผนบริหารจัดการ

องค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การ

พาณิชย์ และการท่องเที่ยวในทอ้งถ่ิน 

23 6,450,000.00 16 1,174,724.00 5 1,417,636.00 5 1,417,636.00 0 0.00 0 0.00 12 375,000.00 

3.การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
28 17,946,546.00 19 16,442,500.00 13 16,921,000.00 13 15,921,069.40 0 0.00 0 0.00 5 97,500.00 

4.การพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
13 1,340,000.00 9 500,000.00 3 47,394.00 3 47,394.00 1 0.00 0 0.00 5 380,000.00 

5.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

7 630,000.00 7 235,000.00 2 151,730.00 2 151,730.00 0 0.00 0 0.00 5 65,000.00 

6.การพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9 1,830,000.00 5 1,570,000.00 4 1,344,716.50 4 1,344,716.50 0 0.00 0 0.00 1 10,000.00 

รวม 195 210,286,764.00 69 32,473,224.00 32 24,067,771.50 31 21,682,715.90 1 0.00 8 8,726,000.00 29 1,227,500.00 

โครงการที่นำมาปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (เฉพาะปี 2565) ที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  69  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  35.38   (69*100)/195 

โครงการที่ปฏิบัติได้  (5+6+7)  จำนวน   40  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  57.97  ของโครงการที่นำมาใช้งบประมาณ  (40*100)/69 

โครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.51 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (40*100)/195 

โครงการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  (8)  จำนวน  29  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  42.02 ของโครงการที่นำมาใช้งบประมาณ  (29*100)/69 

 

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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 จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้พยายามขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ แต่ด้วยสาเหตุและปัจจัยหลายประการ ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร เกิดปัญหาและอุปสรรคส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินการได้ โดยสรุป

ภาพรวม ดังนี้ 

 2.1.1 การดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 มีจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จและผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ได้เร่งรัดดำเนินโครงการที่ได้กันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ประกอบรัฐบาลได้มีข้อกำหนด ข้อห้ามต่าง ๆ 

เพื่อควบคุม และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคฯ ส่งผลให้การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

ต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงได้นำงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องด้วยระยะเวลาดำเนินโครงการที่จำกัด 

ประกอบข้อระเบียบที่มีข้อกำหนดขั้นตอนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ส่งผลให้ไม่สามารถ

ดำเนนิการได้ทันภายในปีงบประมาณ 

 2.1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่

ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีข้อกำหนดในเรื่องการรวมกลุ่ม เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงในการแพร่

ระบาด ส่งผลให้โครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่ม ต้องเลื่อนการดำเนินงานหรือยกเลิก ทำให้      

การบริหารงานและการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว ้

 2.1.3 ข้อระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ กำหนดให้การดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

ประกอบด้วยขั้นตอนที่มีกระบวนการระยะเวลาไว้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ทำให้ขาดความ

ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ส่งผลใหก้ารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนล่าช้า 

 

 

 
 

 

2. ข้อเสนอแนะในการจดัทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

 

2.1 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ินในอนาคต 
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 2.1.4 การนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง มาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ไม่สามารถดำเนินการได้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจาก

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีจำนวนมาก แต่

ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง จึงไม่สามารถนำปัญหา

ความต้องการของประชาชนในทุกโครงการมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก

โครงการ 

 

 

 จากปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองปากโลง  สามารถเสนอข้อแนะนำในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลเกณฑ์ที่กำหนด 

ดังนี้ 

 1. เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาเห็นควรให้ผู้บริหารท้องถิ่น เร่งรัด กำชับ การดำเนินโครงการที่

บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการกันเงนิงบประมาณโครงการที่ใชเ้งินสะสม    ให้

มีการบริหารงานโครงการให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งการไม่ดำเนินโครงการอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์

เต็มที่ ประชาชนเสียโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือ ทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะ

ไม่สามารถดำเนนิการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได ้

 2. ควรมีการวางแผนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง สำหรับการ

บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมปีระสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับรายได้หรอืสถานะการคลังของแต่ละปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

2.2 ข้อเสนอแนะ 

 



                             

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  

                      และบริการสาธารณะ 

 1.  ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลหนองปากโลง 

 

 

 

 

  

 

 

 2.  การบำรุงรักษา ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 
ประมวลภาพผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านนายเขมวัฒน์ บุญรอด พร้อมวางท่อ

ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 
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4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มบริเวณซอยบ้านนางสุวรรณา วราเอกศิร ิ 

(ซอยทพัยายท้าว 5) หมู่ที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

-130- 

 

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองรางจิกฝั่งขวา หมู่ที่ 2 เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล. 

เดิม หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณเขตตำบลหนองปากโลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                             

 

-131- 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป, แผนงานการศึกษา 

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 

 

2.  จัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ตามมาตรการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  

     (ตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม ่และเทศกาลสงกรานต์) 
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2. โครงการฝึกซ้อมอัคคีภัย 
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3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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ยุทธทศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และ      

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  

     กิจกรรมแหเ่ทยีนพรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                             

 

-135- 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แผนงานสาธารณสุข 

 

1. โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รกัษ์พื้นที่สีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จัดซื้อถังขยะ 
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3. ปรับปรุงภูมิทัศน์รกัษ์สิ่งแวดล้อมภายในตำบลหนองปากโลง 

 

                ก่อนดำเนินงาน 

                                                                          

                                                                  ดำเนินการเสร็จแล้ว 

 

 

 

 

 

                      ระหว่างดำเนินการ 
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