
 
 

                                                                                                                   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผแ่ก้ว 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒ 

..................................................................................................... 
 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังน้ัน  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕)  องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายและผลการ
ดําเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งที ่๒ 
(เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐) มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  

ทั้งน้ี  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เก่ียวข้องมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้วเพ่ือทราบ  สามารถ
แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้วได้  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๐   เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

       (นายทนงศักด์ิ  ผลเจรญิสมบูรณ์) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 

 
 
 
 

 



 

    

รายงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ครัง้ที่ ๒  

 
 
 
 
 

องค์การบริหารสว่นตําบลหนองไผ่แก้ว 
อําเภอบ้านบึง  จงัหวัดชลบุร ี

 
 
 
 
 
 

โดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 

    

คํานํา 
 
  จากการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท 
อํานาจหน้าท่ี และมีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ เช่น พรบ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และอื่นๆอีกหลายฉบับ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบทบาทหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากข้ึน 
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต    ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แม้ว่า องค์การบริหารส่วนตําบลจะมีอํานาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน แต่องค์การบริหารส่วนตําบลยังคงมี
ทรัพยากรจํากัด ทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีความโปร่งใส สร้าง
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี  หรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของตําบลหนองไผ่แก้ว อันเป็น
เครื่องมือสําคัญที่จะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึง
จําเป็นต้องมีการกําหนดแผนให้สามารถตอบสนองการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความสําเร็จของ
แผนได้ด้วย 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเพียงไร   ก็
ตาม หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ “ การติดตามและประเมินผล (Monitoring &Evaluation) ” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญ  ที่จะช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทั้งยังเป็นตัวบ่งช้ีว่าผลจากการดําเนินงานเป็นไปตาม หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 
ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

    

สารบัญ 
 
                                  หน้า 
    

ส่วนที่  ๑  บทนํา                   ๑           
    - หลักการและเหตุผล       ๑ 
    - วัตถุประสงค์                    ๑ 

- ขั้นตอนในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ๒ 
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ๓ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา     ๔ 
        - วิสัยทัศน์        ๔ 
 - พันธกิจ        ๔ 
   - ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา     ๔ 
ส่วนที่  ๓  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    ๖ 
   - แบบที่ ๑ แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น  ๖ 
  - แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗ 
   - แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ์   ๒๒ 
ส่วนที่ ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน     ๒๓ 
ภาคผนวก  

- ภาพผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 
จากการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐  มาตรา ๒๕๓ บัญญัติว่า ในการ

ดําเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
    รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบทบาท อํานาจหน้าที่ และมีอิสระในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบทบาทหน้าที่
เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
    แม้ว่าจะมีอํานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว ยังมีทรัพยากรจํากัด 
ทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีความโปร่งใส สร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่น สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตอบสนองการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ี
ความสําเร็จ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
    อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี   เพียงไรก็
ตาม หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็จของการพัฒนาท้องถิ่น
ได้ “ การติดตามและประเมินผล ” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
ทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดําเนินงานเป็นไปตาม หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ในการปรับปรงุ แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงานโครงการต่างๆตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้กรอบการ
ดําเนินโครงการท่ีบรรจุภายในแผนพัฒนาสามป ี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  (ปีที่๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ) อันจะแสดงถึงผลจากการ
ดําเนินงานว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร   รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน        



ต่อแผนการดําเนินงานประจําป ี ๒๕๖๐  เพื่อให้สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่   
ยุติการดําเนินงาน ให้เหมาะสม 

๓. ขั้นตอนการดําเนินการประเมินและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ,๒๙ , ๓๐ ,๓๑) องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองไผ่แก้ว ได้กําหนดแนวทาง และขั้นตอนในการประเมินและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
    ๑)  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
         และประเมินผลแผนพัฒนา 
    ๓)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วย 
         ปฏิบัติงาน 
    ๔)  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผล 
         แผนพัฒนา 
    ๕)  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดําเนินการติดตาม 
          และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
   ๖)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเมินผลการรายงานผล 
    ๗)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลเสนอความเห็นต่อ 
         ผู้บริหารท้องถิ่น  
    ๘)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
         พัฒนาท้องถิ่น 
     ๙)  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน   
           ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จและผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิน่
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕)) 



   รายละเอียดข้ันตอนการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามลําดับดังน้ี 
    ๑. ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการ
พิจารณาสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด ๖ ข้อ  ๒๘ เพื่อให้ได้คณะกรรมการ
ตามระเบียบฯ พร้อมทําคําสั่งแต่งต้ัง  และแจ้งผู้ได้รับการแต่งต้ัง 
    ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อเลือกประธาน
คณะกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการ พร้อมทั้งกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  
    ๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อพิจารณาการปฏิบัติงาน  
    ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลและการ
รายงานผล ก่อนส่งรายงานเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
    ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
    ๖. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
    ๗. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  ทั้งน้ีให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ๑. ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว   มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการดําเนินงานและ   
        เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
     ๒. เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
      และเกิดประสิทธิผล  
    ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านช่องทางของแบบประเมินความพึงพอใจ   
    ๔. เกิดความโปร่งใส ด้วยกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในท้องถิ่น 
    ๕. ได้แนวทางเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาแก่ท้องถิ่น  สามารถประเมินผลการดําเนินงาน 
        ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
     ๖. เป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ๗. เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยในการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
   ๘. เปน็ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร    เพื่อนําข้อมูลมา 
      ใช้ในการปรบัปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงานโครงการต่างๆเพื่อให้สอดคล้อง 
        ตรงตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น และความต้องการของประชาชนต่อไป 



ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
ดังน้ัน  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  จึงขอ
รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการดําเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๒ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ 
 

     “เป็นเมืองน่าอยู่ที่พร้อมไปด้วยการสาธารณูปโภค คณุภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ดี” 

พันธกิจ 
๑.  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

  ๒.  รักษาความสะอาดถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 
  ๓.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  ๔.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๕.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๖.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
   ๗.  คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๘.  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
    ๙.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้วได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ไว้  ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 



เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้วบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  แยกตามประเด็น
การพัฒนาแต่ละด้าน ดังน้ี 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
     แนวทางการพัฒนา       

๑.๑  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๑.๒  การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
๑.๓  การจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     แนวทางการพัฒนา 

๒.๑  การป้องกันและแก้ไขปัญหาติดยาเสพติด 
  ๒.๒  สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
     แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๓.๒  พัฒนาระบบไฟฟ้า/ประปา/ทางระบายน้ํา สาธารณะ 
๓.๓  พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร/ระบบการจราจร 
๓.๔  พัฒนาอาคารสถานที่ต่าง ๆ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แนวทางการพัฒนา 

๔.๑  ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาโดย อปท. มีส่วนร่วม 
๔.๒  อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๓  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     แนวทางการพัฒนา 

๕.๑  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดหาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ 
๕.๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ อบต. 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
     แนวทางการพัฒนา 

๖.๑  ยกระดับความรู้ ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๖.๒  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําสําหรับใช้ในการเกษตรได้เพียงพอ 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
     แนวทางการพัฒนา 

๗.๑  บริหารจดัการขยะ นํ้าเสียและมลภาวะอื่นให้มีประสิทธิภาพ 
๗.๒  ปลูกจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 



 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ

ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 

ประเด็นการประเมิน มี 
การดําเนนิงาน 

ไม่มี
การดําเนนิงาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ  

๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ส่วนที่ ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน  

๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล  

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน  

๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ

     พัฒนาท้องถิ่น 

 

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง

       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

 

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง

       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  

๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  

๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  

๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่  

แบบที่ ๑ แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิน่โดยตนเอง 



แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
คําชี้แจง : แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ป ี โดยนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan) มาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ก.การวางแผน

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๑ ๖,๓๔๔,๐๐๐ ๒๔ ๖,๓๓๔,๐๐๐ ๒๔ ๖,๓๓๔,๐๐๐
การพัฒนาด้านความปลอดภัย      
ในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๖ ๑,๔๔๕,๐๐๐ ๑๘ ๑,๖๙๕,๐๐๐ ๑๙ ๑,๗๙๕,๐๐๐

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค

๔๐ ๒๓,๑๑๑,๐๐๐ ๖๐ ๓๕,๗๕๓,๐๐๐ ๖๑ ๓๒,๒๕๘,๔๖๐

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓๕ ๖,๔๑๕,๒๐๐ ๓๖ ๖,๔๘๕,๒๐๐ ๓๕ ๖,๖๑๓,๒๐๐

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

๒๓ ๓,๓๙๖,๐๐๐ ๒๑ ๒,๙๗๘,๐๐๐ ๒๒ ๒,๐๖๓,๐๐๐

การพัฒนาด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร

๑๖ ๘,๒๙๓,๐๐๐ ๒๐ ๑๒,๘๒๒,๐๐๐ ๒๑ ๑๓,๑๓๙,๐๐๐

การพัฒนาด้านการอนุรักษ ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

๙ ๒,๙๑๕,๐๐๐ ๑๐ ๒,๓๗๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๔๑๐,๐๐๐

รวม ๑๖๐ ๕๑,๙๑๙,๒๐๐ ๑๘๙ ๖๘,๔๓๗,๒๐๐ ๑๙๓ ๖๔,๖๑๒,๖๖๐

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

    อบต.หนองไผ่แก้ว ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติ
่   อบต.หนองไผ่แก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  โดยได้กําหนด

่
ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒



แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทําแผน 3 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

0 10 20 30 40 50 60 70

การพัฒนาคณุภาพชวีติ

การพัฒนาดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูปโภค

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

การพัฒนาดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิการเกษตร

การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟสู ิง่แวดลอ้มและ
พลงังาน

2562

2561

2560

0.00 5,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.0030,000,000.0035,000,000.0040,000,000.00

การพัฒนาคณุภาพชวีติ

การพัฒนาดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูปโภค

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

การพัฒนาดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิการเกษตร

การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟสู ิง่แวดลอ้มและ
พลงังาน

2562

2561

2560



ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๐ ๙,๕๙๗,๓๐๐
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑๕ ๑,๑๖๖,๔๕๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ๒๑ ๑๑,๒๐๔,๖๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓๔ ๘,๑๖๒,๐๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๒๑ ๓,๕๕๕,๒๐๐
การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ๑ ๑๕๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ๘ ๓,๑๔๔,๒๐๐

รวม ๑๒๐ ๓๖,๙๗๙,๗๕๐

ข. การจัดทํางบประมาณ
      ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๙  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ  จํานวน  ๑๒๐  โครงการ  งบประมาณ  ๓๖,๙๗๙,๗๕๐.๐๐ บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี        



แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

0 5 10 15 20 25 30 35 40

การพัฒนาคณุภาพชวีติ

การพัฒนาดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูปโภค

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

การพัฒนาดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิการเกษตร

การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟสู ิง่แวดลอ้มและ
พลงังาน

โครงการ

โครงการ

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.0012,000,000.00

การพัฒนาคณุภาพชวีติ

การพัฒนาดา้นความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและ
สาธารณูปโภค

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภิ
บาล

การพัฒนาดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิการเกษตร

การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟสู ิง่แวดลอ้มและ
พลงังาน

งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณ
ตามขอ้บัญญัติ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๕ ๘,๙๕๕,๗๕๘.๕๐ ๑๕ ๘,๙๕๕,๗๕๘.๕๐
การพัฒนาด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๒ ๘๔๙,๓๓๐.๐๐ ๑๒ ๘๔๙,๓๓๐.๐๐

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑๘ ๘,๐๖๐,๕๘๖.๒๓ ๑๕ ๖,๘๙๕,๕๘๖.๒๓

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

๓๒ ๖,๘๘๐,๕๗๖.๐๐ ๓๒ ๖,๗๑๒,๗๗๖.๐๐

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๖ ๒,๖๓๔,๖๓๑.๐๐ ๑๖ ๒,๖๓๔,๖๓๑.๐๐

การพัฒนาด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเกษตร

๑ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

๖ ๒,๖๖๙,๒๙๕.๐๐ ๖ ๒,๖๖๙,๒๙๕.๐๐

รวม ๑๐๐ ๓๐,๑๙๐,๑๗๖.๗๓ ๙๗ ๒๙,๖๙๕,๓๗๖.๗๓

ค. การใช้จ่ายงบประมาณ

         อบต.หนองไผ่แก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย
ได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม  ๑๐๐  โครงการ  จํานวนเงิน  ๓๐,๑๙๐,๑๗๗  บาท   มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจํานวน   ๙๗  โครงการ  จํานวนเงิน  ๒๙,๓๕๒,๑๗๗  บาท  อยู่ระหว่างดําเนินการ  จํานวน  ๓  โครงการ  
จํานวนเงิน  ๘๓๘,๐๐๐  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๑ ๖,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ ๒๐ ๙,๕๙๗,๓๐๐.๐๐ ๑๕ ๘,๙๕๕,๗๕๘.๕๐ ๑๕ ๘,๙๕๕,๗๕๘.๕๐ ๑๕ ๘,๙๕๕,๗๕๘.๕๐
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

๑๖ ๑,๔๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕ ๑,๑๖๖,๔๕๐.๐๐ ๑๒ ๘๔๙,๓๓๐.๐๐ ๑๒ ๘๔๙,๓๓๐.๐๐ ๑๒ ๘๔๙,๓๓๐.๐๐

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค

๔๐ ๒๓,๑๑๑,๐๐๐.๐๐ ๒๑ ๑๑,๒๐๔,๖๐๐.๐๐ ๑๘ ๘,๐๖๐,๕๘๖.๒๓ ๑๕ ๖,๘๙๕,๕๘๖.๒๓ ๑๕ ๖,๘๙๕,๕๘๖.๒๓

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓๕ ๖,๔๑๕,๒๐๐.๐๐ ๓๔ ๘,๑๖๒,๐๐๐.๐๐ ๓๒ ๖,๘๘๐,๕๗๖.๐๐ ๓๒ ๖,๗๑๒,๗๗๖.๐๐ ๓๒ ๖,๗๑๒,๗๗๖.๐๐

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

๒๓ ๓,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ๒๑ ๓,๕๕๕,๒๐๐.๐๐ ๑๖ ๒,๖๓๔,๖๓๑.๐๐ ๑๖ ๒,๖๓๔,๖๓๑.๐๐ ๑๖ ๒,๖๓๔,๖๓๑.๐๐

การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริม
การเกษตร

๑๖ ๘,๒๙๓,๐๐๐.๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐

การพัฒนาด้านการอนุรักษ ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

๙ ๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐ ๘ ๓,๑๔๔,๒๐๐.๐๐ ๖ ๒,๖๖๙,๒๙๕.๐๐ ๖ ๒,๖๖๙,๒๙๕.๐๐ ๖ ๒,๖๖๙,๒๙๕.๐๐

รวม ๑๖๐ ๕๑,๙๑๙,๒๐๐.๐๐ ๑๒๐ ๓๖,๙๗๙,๗๕๐.๐๐ ๑๐๐ ๓๐,๑๙๐,๑๗๖.๗๓ ๙๗ ๒๘,๘๕๗,๓๗๖.๗๓ ๙๗ ๒๘,๘๕๗,๓๗๖.๗๓

ง.  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (เมษายน - กันยายน  ๒๕๖๐)
อบต.หนองไผ่แก้ว

ยุทธศาสตร์
แผนการดําเนินการ

ทั้งหมด
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย ๑๐๐%



แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

การพัฒนาคณุภาพชวีติ

การพัฒนาดา้นความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและ
สาธารณูปโภค

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภิ
บาล

การพัฒนาดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิการเกษตร

การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟสู ิง่แวดลอ้มและ
พลงังาน

100%

เบกิจา่ย

ลงนามสญัญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการดําเนนิการ
ทัง้หมด
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การพัฒนาคณุภาพชวีติ

การพัฒนาดา้นความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและ
สาธารณูปโภค

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลกัธรร
มาภบิาล

การพัฒนาดา้นการพัฒนาและสง่เสรมิ
การเกษตร

การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟสู ิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

100%

เบกิจา่ย

ลงนามสญัญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการดําเนนิการ
ทัง้หมด



จ.  รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ (เมษายน - กันยายน  ๒๕๖๐)

ตั้งไว้ ใช้ไป คงเหลือ ดําเนินการ
แล้ว

กําลัง
ดําเนินการ

ยังไม่
ดําเนินการ

ยกเลิก

๑ โครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ตําบลหนองไผ่แก้ว ๐ ๐ ๐  กองสาธารณสุข

๒ โครงการปอ้งกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย

อันควร
๔๐,๐๐๐ ๓๘,๐๕๐ ๑,๙๕๐  กองสาธารณสุข

๓ โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๐  กองสาธารณสุข

๔ โครงการพอ่ แม ่ก้าวไกลรู้ทันโรค ๒,๐๐๐ ๗๕๕ ๑,๒๔๕  กองการศึกษาฯ

๕ โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๖๓,๓๗๒.๕๐ ๑๓๖,๖๒๗.๕๐  กองสาธารณสุข

๖ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๓๐,๐๐๐ ๙๐,๓๒๕ ๓๙,๖๗๕  กองสาธารณสุข

๗ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ๑๐๐,๐๐๐ ๔๘,๘๗๐ ๕๑,๑๓๐  กองสาธารณสุข

๘ โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกัน

โรคต่างๆ
๕๐,๐๐๐ ๔๒,๕๙๐ ๗,๔๑๐  กองสาธารณสุข

๙ โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยจากสาร

ปนเปื้อน
๕๐,๐๐๐ ๓๘,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐  กองสาธารณสุข

๑๐ โครงการอบรมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ๐ ๐ ๐  กองสาธารณสุข

๑๑ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม่

สตรีแม่บ้านตําบลหนองไผ่แก้ว
๐ ๐ ๐  สํานักปลัด

๑๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ๕๐,๐๐๐ ๓๘,๕๓๐ ๑๑,๔๗๐  สํานักปลัด

๑๓ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผูสู้งอายุ ๖,๘๖๘,๗๐๐ ๖,๕๗๔,๔๐๐ ๒๙๔,๓๐๐  สํานักปลัด

๑๔ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ๑,๒๐๙,๖๐๐ ๑,๑๖๓,๒๐๐ ๔๖,๔๐๐  สํานักปลัด

ที่ โครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต



ตั้งไว้ ใช้ไป คงเหลือ ดําเนินการ
แล้ว

กําลัง
ดําเนินการ

ยังไม่
ดําเนินการ

ยกเลิก
ที่ โครงการ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑๕ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๔๔,๕๐๐ ๔๔,๕๐๐ ๐  สํานักปลัด

๑๖ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอายุ

๐ ๐ ๐
 สํานักปลัด

๑๗ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "ตามรอพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" ๖๒๕,๐๐๐ ๖๒๔,๕๖๖ ๔๓๔  สํานักปลัด

๑๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐  สํานักปลัด

๑๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐  สํานักปลัด

๒๐ โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ 

H.I.V. อําเภอบ้านบึง
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐  สํานักปลัด

๑ โครงการปอ้งกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด          

อ.บ้านบึง
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐  กองสาธารณสุข

๒ โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชลบุรี
๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๐  กองสาธารณสุข

๓ โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐  กองการศึกษาฯ

๔ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐  กองสาธารณสุข

๕ โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิดตลาดป่ายุบ  หมู ่๓ ๙๘,๗๐๐ ๙๘,๗๐๐ ๐  กองช่าง

๖ โครงการตดิตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ตลาดหนองไผ่แก้ว  หมู ่๕ ๔๗๒,๕๕๐ ๔๓๑,๒๐๐ ๔๑,๓๕๐  กองช่าง

๗ โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิดอาคารสํานักงาน อบต. ๑๓๒,๗๐๐ ๑๓๒,๐๐๐ ๗๐๐  กองช่าง

๘ โครงการประสานงานมวลชนและการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐  สํานักปลัด

๙ โครงการสร้างความปลอดภัยจากอุบัติภัย  อําเภอบ้านบึง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐  สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



ตั้งไว้ ใช้ไป คงเหลือ ดําเนินการ
แล้ว

กําลัง
ดําเนินการ

ยังไม่
ดําเนินการ

ยกเลิก
ที่ โครงการ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑๐ โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการกู้ชีพ กูภ้ัย ๖๐,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐  สํานักปลัด

๑๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๗,๕๐๐ ๗,๐๘๐ ๔๒๐  สํานักปลัด

๑๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๕๐๐ ๔๕๐ ๕๐  สํานักปลัด

๑๓ โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด

จากสาธารณภัยต่างๆ
๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐  สํานักปลัด

๑๔ โครงการฝึกบอรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงให้แก่นักเรียน ๒๙,๕๐๐ ๒๒,๙๐๐ ๖,๖๐๐  สํานักปลัด

๑๕ โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐  สํานักปลัด

๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเก่าซอยบ้านทิดน่อย หมู ่๒ ๒๒๓,๓๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๑๕,๓๐๐  กองช่าง

๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านเจ้นวล หมู ่๒ ๑๗๑,๓๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๑,๓๐๐  กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้านลุงบุญเลิศ  หมู ่๒ ๓๓๒,๖๐๐ ๓๓๒,๐๐๐ ๖๐๐  กองช่าง

๔ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายหนองปรือ - บรรจบถนน ๓๓๑ หมู ่๑
๗,๐๔๘,๗๐๐ ๔,๕๑๑,๐๐๐ ๒,๕๓๗,๗๐๐  กองช่าง

๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองใน

เชื่อมถนนทางหลวง ๓๔๔  หมู่ที่ ๔
๔๘๘,๙๐๐ ๔๘๗,๐๐๐ ๑,๙๐๐ 

กองช่าง

๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกิมซิ่ว หมู ่๑ ๓๒,๘๐๐ ๓๐,๖๐๐ ๒,๒๐๐  กองช่าง

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองไผ่แก้ว-อู่ปลากัง้   หมู ่๓ ๓๙๒,๒๐๐ ๓๒๗,๐๐๐ ๖๕,๒๐๐  กองช่าง

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู ่๔ ๑๘๓,๓๐๐ ๑๐,๓๙๕.๘๑ ๑๗๒,๙๐๔.๑๙  กองช่าง

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู ่๒ ๑๗๒,๕๐๐ ๑๐๙,๕๙๕.๒๑ ๖๒,๙๐๔.๗๙  กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
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๑๐ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. ถนนสายบ้านหนองปรือ-หนอง

กะไดอูม หมู ่๑
๑๓๘,๐๐๐ ๑๒๘,๙๐๐ ๙,๑๐๐  กองช่าง

๑๑ โครงการวางท่อรางระบายน้ํา คสล. หลังตลาดหนองปรือ  หมู ่๑ ๓๑๓,๐๐๐ ๓๑๓,๐๐๐ ๐  กองช่าง

๑๒ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ๑๗๙,๘๐๐ ๑๗๙,๐๐๐ ๘๐๐  กองช่าง

๑๓ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามถนนคลองหน้าวัดป่ายุบ หมู ่๓ ๓๙๒,๖๐๐ ๓๙๒,๖๐๐ ๐  กองช่าง

๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. สายหมื่นจิต - ถนนสาย ๓๔๔

 หมู ่๕
๒๔๖,๖๐๐ ๐ ๒๔๖,๖๐๐  กองช่าง

๑๕ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน หมู ่๕ ๑๘๒,๐๐๐ ๑๘๒,๐๐๐ ๐  กองช่าง

๑๖ โครงการติดตัง้ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองไผ่แก้ว ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๐  กองการศึกษาฯ

๑๗ โครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุพร้อมโรงจอดรถ อบต.หนองไผ่แก้ว ๒๔๒,๘๐๐ ๒๔๒,๐๐๐ ๘๐๐  กองช่าง

๑๘ โครงการต่อเติมหลังคาโครงเหล็กพร้อมรั้วอลูมิเนียมอาคาร ศพด.

อบต.หนองไผ่แก้ว
๑๔๖,๘๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๙,๘๐๐  กองการศึกษาฯ

๑๙ โครงการต่อเติมแผงกันแดด ศพด.บ้านหนองปรือ ๗๐,๐๐๐ ๒๕,๙๐๐ ๔๔,๑๐๐  กองการศึกษาฯ

๒๐ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  กองการศึกษาฯ

๒๑ โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.หนองไผ่แก้ว ๑๗๐,๘๐๐ ๐ ๑๗๐,๘๐๐  สํานักปลัด

๑ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๐,๐๐๐ ๑๗,๑๓๑ ๓๒,๘๖๙  กองการศึกษาฯ

๒ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๐  กองการศึกษาฯ

๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับประชาชนและเยาวชน ๑๐๐,๐๐๐ ๖,๖๘๐ ๙๓,๓๒๐  กองการศึกษาฯ

๔ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ๓,๔๘๓,๖๐๐ ๒,๘๔๔,๐๐๐ ๖๓๙,๖๐๐  กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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๕ โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม ๑,๕๕๒,๒๐๐ ๑,๔๔๖,๐๑๒ ๑๐๖,๑๘๘  กองการศึกษาฯ

๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนอง

ปรือ
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐  กองการศึกษาฯ

๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนอง

ไผ่แก้ว
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐  กองการศึกษาฯ

๘ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้าน      

ป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐  กองการศึกษาฯ

๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ๖๕๓,๔๐๐ ๕๗๖,๑๘๐ ๗๗,๒๒๐  กองการศึกษาฯ

๑๐ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบเด็กปฐมวัย ๔๐,๐๐๐ ๒๙,๗๙๑ ๑๐,๒๐๙  กองการศึกษาฯ

๑๑ โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชน ๓๐,๐๐๐ ๙,๔๕๐ ๒๐,๕๕๐  กองการศึกษาฯ

๑๒ โครงการเข้าค่ายเยาวชน ๑๐๐,๐๐๐ ๒๓,๘๕๐ ๗๖,๑๕๐  กองการศึกษาฯ

๑๓ โครงการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ๓๒,๓๐๐ ๓๐,๕๙๐ ๑,๗๑๐  กองการศึกษาฯ

๑๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๐๒,๒๐๐ ๔๒,๑๕๐ ๖๐,๐๕๐  กองการศึกษาฯ

๑๕ โครงการนิทรรศการผลงานหนูน้อย ๒๐,๐๐๐ ๑๙,๗๖๔ ๒๓๖  กองการศึกษาฯ

๑๖ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ๒,๐๐๐ ๔๕๐ ๑,๕๕๐  กองการศึกษาฯ

๑๗ โครงการวันไหว้ครู ๒,๐๐๐ ๔๕๐ ๑,๕๕๐  กองการศึกษาฯ

๑๘ โครงการด้วยรักและห่วงใย ครอบครัวเดียวกัน ๒,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐  กองการศึกษาฯ

๑๙ โครงการปณิธานความด ีคิดด ีทําดี เพื่อสังคม ๒,๐๐๐ ๑๕๐ ๑,๘๕๐  กองการศึกษาฯ

๒๐ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ 5 ธันวา

มหาราช
๒,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐ 

สํานักปลัด  

กองการศึกษาฯ
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๒๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ

๒๒,๐๐๐ ๔๕๐ ๒๑,๕๕๐


สํานักปลัด  

กองการศึกษาฯ

๒๒ โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ ๑๓๗,๗๐๐ ๑๓๗,๐๓๒ ๖๖๘  สํานักปลัด

๒๓ โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่ัว
๕๐,๐๐๐ ๑๙,๗๖๙ ๓๐,๒๓๑  กองการศึกษาฯ

๒๔ โครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอบ้านบึง ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๐  สํานักปลัด

๒๕ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผูสู้งอายุ ๕๐,๐๐๐ ๔,๒๖๐ ๔๕,๗๔๐  กองการศึกษาฯ

๒๖ โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์และกิจกรรมออกร้านงาน

ประจําปีประเพณีสงกรานต์จ.ชลบุรี
๑๐๐,๐๐๐ ๘๙,๗๐๐ ๑๐,๓๐๐  กองการศึกษาฯ

๒๗ โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหนองไผ่แก้ว ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐  กองการศึกษาฯ

๒๘ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๕๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๔๗,๕๐๐  กองการศึกษาฯ

๒๙ โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐  กองการศึกษาฯ

๓๐ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ๕๐,๐๐๐ ๔๙,๙๖๐ ๔๐  กองการศึกษาฯ

๓๑ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู ่๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐  กองการศึกษาฯ

๓๒ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู ่๕ ๑๖๗,๘๐๐ ๑๖๗,๘๐๐ ๐  กองการศึกษาฯ

๓๓ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตําบลหนองไผ่แก้ว ๒๐๐,๐๐๐ ๑๓๒,๐๘๒ ๖๗,๙๑๘  กองการศึกษาฯ

๓๔ โครงการการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐  สํานักปลัด
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๑ โครงการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๐  สํานักปลัด

๒ โครงการสํารวจแนวเขตและปรับปรุงผังเมืองตําบลหนองไผ่แก้ว ๑๐๐,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐  กองช่าง

๓ โครงการเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ๓๐๐,๐๐๐ ๒๔๕,๙๔๒ ๕๔,๐๕๘  สํานักปลัด

๔ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก 

บุคลากรท้องถิ่น และผูน้ําท้องถิ่น
๐ ๐ ๐ 

สํานักปลัด

๕ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในสํานักงาน อบต.หนองไผ่แก้ว ๔๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ทุกส่วนราชการ

๖ โครงการบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุด ๑๐๐,๐๐๐ ๖๔,๔๕๒.๓๕ ๓๕,๕๔๗.๖๕  ทุกส่วนราชการ

๗ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตําบลหนองไผ่แก้ว ๕๖,๐๐๐ ๐ ๕๖,๐๐๐  กองคลัง

๘ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๑,๔๗๕,๐๐๐ ๑,๔๗๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐      กองช่าง  

กองสาธารณสุข

๙ โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๕๐๐  สํานักปลัด

๑๐ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๘๒,๕๐๐ ๘๒,๒๐๐ ๓๐๐  ทุกส่วนราชการ

๑๑ โครงการประชาคมชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐  สํานักปลัด

๑๒ โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ๔๕,๐๐๐ ๔๑,๕๘๐ ๓,๔๒๐  สํานักปลัด

๑๓ โครงการประเมินความพึงพอใจในงานบริการประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐  สํานักปลัด

๑๔ โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน ๐ ๐ ๐  สํานักปลัด

๑๕ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ

จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอบ้านบึง
๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๐  สํานักปลัด

๑๖ โครงการประชาสัมพันธ์ในกิจการของ อบต. ๑๐๐,๐๐๐ ๓๓,๖๘๐ ๖๖,๓๒๐  สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



ตั้งไว้ ใช้ไป คงเหลือ ดําเนินการ
แล้ว

กําลัง
ดําเนินการ

ยังไม่
ดําเนินการ

ยกเลิก
ที่ โครงการ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑๗ โครงการจัดทําเว็บไซด์ของ อบต. ๕,๐๐๐ ๑,๓๙๑ ๓,๖๐๙  สํานักปลัด

๑๘ โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.หนองไผ่แก้ว ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐  สํานักปลัด

๑๙ โครงการโตไปไม่โกง สร้างเด็กไทยไม่คอรัปชั่น ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๔๙๑ ๙  สํานักปลัด

๒๐ โครงการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๓๙,๘๐๐ ๒๖๐,๒๐๐  ทุกส่วนราชการ

๒๑ โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไผ่แก้ว ๖๑,๒๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕,๒๐๐  กองช่าง

๑ โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลบ้านอู่ปลากัง้ หมู ่๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  กองช่าง

๑ โครงการชุมชนสะอาด ร่วมใจ Big cleanning ๒๐,๐๐๐ ๙,๑๗๕ ๑๐,๘๒๕  กองสาธารณสุข

๒ โครงการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๙๕๑,๖๐๐ ๒๔๘,๔๐๐  กองสาธารณสุข

๓ โครงการจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๑๕๒,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐  กองสาธารณสุข

๔ โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสีย ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐  กองสาธารณสุข

๕ โครงการรักน้ํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน ๒๐,๐๐๐ ๑๘,๗๒๐ ๑,๒๘๐  สํานักปลัด

๖ โครงการใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๙,๘๐๐ ๔๐,๒๐๐  กองสาธารณสุข

๗ โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๗๘,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐  กองสาธารณสุข

๘ โครงการจัดทําจุดรองรับขยะอันตรายชุมชน ๘๕,๐๐๐ ๐ ๘๕,๐๐๐  กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร



 
 

คําช้ีแจง : แบบท่ี ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน          ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ส่วนที่  ๒  การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏ 
อยู่ในแผนฯ 

จํานวน
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๑ ๑๕ ๙.๓๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑๖ ๑๒ ๗.๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ๔๐ ๑๘ ๑๑.๒๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓๕ ๓๒ ๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๒๓ ๑๖ ๑๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ๑๖ ๑ ๐.๖๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ๙ ๖ ๓.๗๕

รวม ๑๖๐ ๑๐๐ ๖๒.๕๐ 
 

ส่วนที่  ๓  ผลการดําเนินการ 
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๕  % ๘๐  % ๕  %
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๓๐ % ๖๕  % ๕  %
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗๐  % ๒๑  % ๙  %
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๓๓  % ๖๐  % ๗  %
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๐  % ๔๘  % ๑๒  %
๖. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๓๙  % ๕๗  % ๔  %
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
    ในท้องถิ่น 

๕๒  % ๖๐  % ๘  %

๘. การแก้ไขปญัหา  และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ๓๓  % ๖๔  % ๓  %
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รบัจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๐  % ๔๐  % ๑๐  %

 

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์



ส่วนที่  ๔ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
๑. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม  ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง 

อบต.กับชุมชน  จึงทําให้มีจํานวนประชาชนเข้าร่วมการจัดทําประชาคมน้อย 
๒. ประชาชนส่วนใหญ่สนใจแต่เรื่องปากท้อง การดํารงชีพในชีวิตประจําวันของตนเองมากกว่าการมอง 

สิ่งรอบตัวในชุมชนเพื่อไปสู่การพัฒนา  จึงไม่มีเวลามาเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย  เนื่องจากแม้จะเป็นการจัดทําแผนพัฒนาสามป ี แต่ก็มีการปรับปรุง 

และทําการประชาคมทุกป ี ซ่ึงเป็นเรื่องเดิมๆ 
๔.  จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในแต่ละป ี
๕.  ติดขัดในระเบียบและข้อกฎหมาย  ซ่ึงอาจทําให้ถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ  จึงไม่สามารถ 
     ดําเนินการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


