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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 21 ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หนาท่ีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกตองตามระเบียบดังกลาวและ                          
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก                      
จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ประจำปงบประมาณ                    
พ.ศ. 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565) ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกทราบ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดและเกิดความพึงพอใจสูงสดุ 
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สวนท่ี 1 บทนำ 
 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย  
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน พนักงาน
สวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสำคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคการบริหาร                  
สวนตำบลหนองตะไกหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนด
ไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดำเนินงาน 
  1.2 ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพื ่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั ้งดานปริมาณ และคุณภาพ                        
ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวหรือไมอยางไร 
  1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผล                      
การดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไว
หรือไม ทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำใหทราบถึง                  
จ ุดแข็ง (strengths) จ ุดอ อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ป ญหาหร ืออุปสรรค (threats)                            
ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถิ ่น ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/
ผู อำนวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  สภาพพื้นท่ี และผู มีสวนเกี ่ยวของ                       
เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี  สภาพแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 
 

  บทสรุปของความสำคัญ ก็คือ ในการไปสู การวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไป เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได 
ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวน                     
ไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกใหเกิดประโยชนเพื ่อดำเนินการขยายแผน โครงการ หรือ                           
งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลหนองตะไกโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมี
ความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดำเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื ่อการพัฒนาทองถิ่นที ่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื ่องใด จึงไดกำหนด                           
เปนวัตถุประสงคได ดังนี้ 
  2.1 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก        
ซ ึ ่งจะชวยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที ่ของหนวยงาน รวมทั ้งปรับปรุงการปฏิบัต ิงานใหดีข้ึน                                 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2 เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว ผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกำหนดไว 
  2.3 เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 
  2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล               
หนองตะไก 
  2.5 เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชน
ในตำบลหนองตะไกหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                              
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
                     (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผู บริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน                   
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
                    (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
  1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
                    5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตำบล                     
หนองตะไก ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน                   
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลา                   
ท่ีกำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน                   
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดำเนินการตอไป 

 

   3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนอง       
ตะไก  ไดกำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ดังนี้ 
  3.2.1  การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตรและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะ
ติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน 
จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการให
รายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือ
สังเกตแลวนำผลท่ีไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก                 
ขอ 3.2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงค                
และข้ันตอนท่ีไดกำหนดไว ซ่ึงสิ่งสำคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ข้ันต่ำตามท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  3.2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไวแต
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย                        
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
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Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 
  3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผู เกี่ยวของทราบ โดยรายงาน                    
ตามแบบที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2  และสวนท่ี 3  
  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก                      
ตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองตะไก โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกหรือผูเกี ่ยวของ                       
หรือผูมีอำนาจในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหาร
ทองถ่ิน 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก                      
มีอำนาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองตะไกโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตำบล/องคการบริหารสวน      
ตำบลหนองตะไก ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิด
สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ     
เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น ไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อำนาจหนาท่ี ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน
รวมทั้งเกณฑมาตรฐานแบบตาง ๆ ที่ไดกำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
 

   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตำบล                      
หนองตะไกกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลหนองตะไกอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
  5.1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีไดกำหนดข้ึนมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกมาปฏิบัติงาน 
  5.1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผ านมา โครงการที ่ต อเนื ่องจาก
ปงบประมาณท่ีผานมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก
ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
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  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที ่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซ่ึงวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอ และจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
 

   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนอง          
ตะไกกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผูมี
สวนเกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก เปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 

   5.3 กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนอง           
ตะไกกำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทาง                  
การวัด จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน                   
เปนตน 
  5.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณ
เปนการยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไป
การสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or 
semi-formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ 
และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง          
ไมเครงครัดในข้ันตอน 
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   5.3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลหนองตะไกใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองตะไกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมรวมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวน                    
ไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 
  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก จะมีการบันทึกการ
สำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค    
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 
 

6. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 
   6.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   6.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 
   6.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
   6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา
ตาง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำให
ไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
   6.5 กระตุ นใหผู ปฏิบัติงานและผู เกี ่ยวของกับการพัฒนาทองถิ ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
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   6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
ขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการ    
ตาง ๆ สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
   6.7 ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกแตละคน                               
แตละสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำให
เปาหมายขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก เกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิด
ประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
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สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  เปนแผนยุทธศาสตร               
ที ่กำหนดระยะเวลา 5 ป พ.ศ.2561-2565 ซึ ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหาร                      
สวนตำบลหนองตะไก  ที่กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก                  
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา และแผน
ยุทธศาสตรอำเภอหนองบุญมาก 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

  องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision) ที ่ไดกำหนด
วิสัยทัศนไวเพื่อตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมอยูเย็นเปนสุข คนไทยมีคุณธรรม นำความรู รู เทาทันโลก 
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภาพและเปนธรรมสิ่งแวดลอม                     
มีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดำรงไวซ่ึงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูภายใตประชาคมโลกอยางมีศักดิ์ศรี ประการสำคัญ 
คือ การนอมนำเอาแนวพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาตำบลใหมากท่ีสุด และเพ่ิมเติมในสวนท่ีเห็นวาเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา สถานการณจริง
ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน ดังนี ้
    

 
 

                           “สังคมนาอยู เชิดชูคุณธรรม  นอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยึดเสียงประชาชนเปนสำคัญ  ภูมิคุมกันชีวิตดีมีสุข อยางย่ังยืน” 
 

 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก                        
10 ดาน  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 
 แนวทางการพัฒนา 
          1.1) ประสานและบริหารจัดการน้ำ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 

๑.2) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื ่อการเกษตร     
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 

๑.3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1. วิสัยทัศน(Vision) 
 

2. ยุทธศาสตร 
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๒)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 

๒.๑) สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะ                   

และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓) สนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสำคัญของการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕) สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ พืชและเมล็ดพันธุพืชที ่ด ีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงาน                   
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๒) ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ         
มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๓) สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนำดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔) สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรและเพ่ิมชองทางตลาด 
๓.๕) สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖) สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจำหนาย

และเพ่ือการอนุรักษ 
3.7) พัฒนาความรูดานวิชาการ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

สนับสนุนเรียนรูชุมชน/แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง/ภูมิปญญาทองถ่ิน และเกษตรทฤษฎีใหม 
                    3.8) สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมอำนาจการตอรอง 

 

๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
           แนวทางการพัฒนา 

4.๑) จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะหใหแกเยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
ทางสังคม 

4.๒) สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกเยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม   
4.3) สนับสนุนกลุมเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูปวยเรื้อรัง ดานหลักประกันรายได 

ใหเขาถึงบริการของรัฐอยางท่ัวถึงเปนธรรม 
                     4.๔) คุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส 

4.๕) สงเสริมอาชีพและทักษะฝมือใหแกประชาชนตามศักยภาพและความพรอม 
                     4.๖) รณรงค ปองกัน การเฝาระวังและการดำเนินมาตรการในการแกไขปญหายาเสพติด 
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๕) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
           แนวทางการพัฒนา 

5.๑) สงเสริม สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรค 
5.2) พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย  การจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  
                     5.๓) สงเสรมิ สนับสนุนงานดานสาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และสุขอนามัยของประชาชน 

 

๖) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
            แนวทางการพัฒนา 

6.๑) กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ และทอระบายน้ำใหเปนไปดวย 
 ความสะดวก 
                     6.๒) ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง บำรุงรักษาไฟฟาสาธารณะ 
                     6.3) กอสราง ซอมแซม ปรับปรุงระบบจายน้ำประปาและขยายเขตการใหบริการประปา 
                     6.๔) บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา 

 

๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
           แนวทางการพัฒนา 

๗.๑) พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๗.๒) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจกรรมดานการ
ทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ กระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดจากการทองเที่ยวของตำบล      
หนองตะไกเพ่ิมข้ึน 

๗.3) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ รวมถึง
การสรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

7.4) รณรงค สงเสริมเพ่ือยกระดับคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีพุทธ 
                     7.5) ฟนฟู สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาถ่ิน 

7.6) สงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร (บาน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน 
 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
          แนวทางการพัฒนา 
  ๘.๑) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามที่กฎหมาย
กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

๘.๒) นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๘.3) บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในตำบลหนองตะไก 
๘.4) เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและความตองการของ

ประชาชนในการพัฒนาตำบลหนองตะไก 
๘.5) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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8.6) เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ     
8.7) พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานและใหบริการ

ประชาชน 
8.8) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมือง

และสังคม 
8.9) สนับสนุน สงเสริมการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจดัการโดยระบบ PMQA 
 

๙) ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
           แนวทางการพัฒนา 

๙.๑) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 
๙.๒) สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกร                  

ท่ีเก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ                           

โดยสรางความอบอุนใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔) สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝาย                  

พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
9.5) สงเสริม สนับสนุนและอำนวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน  
 

๑๐) ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 

๑๐.๑) พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมให                  
มีความอุดมสมบูรณ 

๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสำนึกเพื ่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ ่งแวดลอม                         
ของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   

๑0.3) รณรงคการแกไขปญหาภาวะโลกรอนและสงเสริมการประหยัดพลังงาน 
                     10.4) พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 

10.5) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ในชุมชน 
10.6) เสริมสรางและปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและความรื่นรมยสองขางทาง 
 

 

 
 

 1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสรางชลประทาน                       

ฝาย ทำนบ ขุดสระ และการขุดลอกแหลงน้ำตาง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาลุมน้ำ 

๒. พัฒนาสงเสริมอาชีพ ภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ และเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

3. เปาประสงค 
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๓. สงเสริมดานอนามัยชุมชนและเสริมสรางสุขภาพ 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหครอบครัวอบอุนลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว พัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส 

๕. สงเสริมการจัดการศึกษา ท้ังในและนอกระบบ 

๖. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย 

๗. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของชุมชน 

๘. สรางชุมชนเขมแข็ง ปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติด 

๙. พัฒนาการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารราชการที่ดี สงเสริม พัฒนาทักษะ 

ศักยภาพของบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 

                  ๑๐. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความสามัคคีในชุมชนและหางไกลยาเสพติด 

                  ๑๑. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลยั่งยืน 

                   ๑๒. ดำเนินโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชนของประชาชน 

ในตำบลหนองตะไก 
 

 
   
      1. จำนวนโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานในดานตาง ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตำบลจัดใหมีข้ึน
ในแตละป 
     ๒. สงเสริมอาชีพเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึนและพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 

๓. จำนวนประชาชน มีความรูและมีสุขอนามัยท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหครอบครัวอบอุนลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว พัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสเพ่ิมข้ึน 

๕. รอยละประชาชนไดรับการศึกษาท้ังในและนอกระบบเพ่ิมข้ึน 

๖. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรทำเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน 

๗. จำนวนประชาชนที่เขามามีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุมชน

เพ่ิมข้ึน 

๘. ปญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดลง  

                     ๙. องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ๑๐. จำนวนประชาชนที่เขารวมการสงเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท เพื่อความสามัคคี                

ในชุมชนและหางไกลยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

                   ๑๑. จำนวนประชาชนท ี ่ เข  ามาม ีส วนร วมอน ุร ักษ และพ ัฒนาทร ัพยากรธรรมชาติ                  
และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 
                   12. จำนวนครัวเรือนในตำบลหนองตะไกสามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองเพ่ิมข้ึน       
 
 
 

4. ตัวช้ีวัด 
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                     1. จำนวนโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานในดานตาง ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตำบลจัดใหมีข้ึน
ในแตละป   
     ๒. สงเสริมอาชีพเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึนและพ่ึงตนเองไดมากข้ึนนอย 
ในแตละป 

๓. จำนวนประชาชน มีความรูและมีสุขอนามัยท่ีดีเพ่ิมมากข้ึนในแตละป 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหครอบครัวอบอุนลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว พัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส   

๕. รอยละประชาชนไดรับการศึกษาท้ังในและนอกระบบเพ่ิมข้ึนในแตละป 

๖. พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรทำเกษตรอินทรียเพิ ่มข้ึน                         

ในแตละป 

๗. จำนวนประชาชนที่เขามามีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุมชน

เพ่ิมข้ึนในแตละป 

๘. ปญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดลงในแตละป  

                     ๙. องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 80 
                  ๑๐. จำนวนประชาชนท่ีเขารวมการสงเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความสามัคคี     

ในชุมชนและหางไกลยาเสพติดเพ่ิมข้ึนในแตละป 

                  ๑๑. จำนวนประชาชนที่เขามามีสวนรวมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเกิดความสมดุลยั่งยืนเพ่ิมข้ึนในแตละป 
                  12. จำนวนครัวเรือนในตำบลหนองตะไกสามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองเพิ่มขึ้นในแต
ละป 
 

 

 

 ๑. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสรางชลประทาน ฝาย 
ทำนบ ขุดสระ และการขุดลอก 
 ๒. สงเสริมการจัดการศึกษา ท้ังในและนอกระบบ 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและสรางชุมชนเขมแข็ง ปลอดภัย                    

จากอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติด 

๔. สงเสริมดานอนามัยชุมชนและเสริมสรางสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหครอบครัว
อบอุนลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

๕. พัฒนาสงเสริมอาชีพ ภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ และเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต สงเสริมใหเกษตรกร
ทำเกษตรอินทรีย 

5. คาเปาหมาย 
 

6. กลยุทธ 
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๖. พัฒนาการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารราชการที่ดี สงเสริม พัฒนาทักษะ 
ศักยภาพของบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 

๗. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลยั่งยืน 
๘. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชุมชนและสงเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท 

เพ่ือความสามัคคีในชุมชนและหางไกลยาเสพติด 

                   9. สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตาง ๆ  ในการเตรียมความพรอม
ในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัยติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ 
สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑0.  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณสรางจิตสำนึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทำ
ระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหมีประสิทธิภาพ  

11. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ พืชและเมล็ดพันธ ุ พืชที ่ด ีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดตนทุน  เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรสงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหนวยและเพ่ือ
การอนุรักษและเพ่ิมชองทางตลาด 

 
 

  
๑. การพัฒนาเพ่ือสานตอแนวทางพระราชดำริ 
๒. การพัฒนาดานการศึกษา 
๓. การพัฒนาดานการเกษตร 
๔. การพัฒนาดานสังคม 
๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
๖. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
7. การพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
8.การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
9. การพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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1.2 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
    แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะป พ.ศ.2565) 
    ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร
ดานการสานตอ
แนวทาง
พระราชดำริ 
 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

3 
1 

70,000 
15,000 

- 
- 

- 
- 

2.ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 

1.แผนงานการศึกษา 38 10,103,120 10 5,326,224 

3.ยุทธศาสตร 
การพัฒนาการ
เกษตร 
 

1.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 
 

3 
 

16 

110,000 
 

1,420,000 

1 
 
- 

5,000 
 

- 

4.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
สังคม 
 

1.แผนงานสังคม
สงเคราะห 
2.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
3.แผนงานงบกลาง 
 

6 
 

16 
 

5 

285,000 
 

1,855,000 
 

15,734,000 

2 
 

4 
 

5 

100,000 
 

140,000 
 

15,882,000 

5.ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 
 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานสาธารณสุข 
 

1 
52 

20,000 
930,000 

- 
7 

- 
420,000 

6.ยุทธศาสตร    
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
3.แผนงานการพาณิชย 
 

62 
 

29 
 

12 

85,863,500 
 

19,805,800 
 

8,410,000 

- 
 

22 
 
- 

- 
 

7,007,000 
 

- 
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ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

7.ยุทธศาสตร    
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

1.แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
2.แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 
 

1 
30 

30,000 
 

5,000 
1,075,000 

1 
 
- 
3 

5,000 
 

- 
140,000 

8.ยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
จัดการ
บานเมือง 

ท่ีด ี

 

1.แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
2.แผนงานสังคม
สงเคราะห 
3.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
4.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

19 
 

2 
 

2 
 

5 
 

1,192,000 
 

20,000 
 

60,000 
 

195,000 

9 
 

2 
 

1 
 

3 

630,000 
 

20,000 
 

10,000 
 

120,000 

9.ยุทธศาสตร
ดานการรักษา
ความปลอดภัย 

ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

1.แผนงานการร ักษา
ความสงบภายใน 
2.แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

17 
 

1 

840,000 
 

10,000 

6 
 

- 

150,000 
 

- 

10.ยุทธศาสตร
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3.แผนงานการเกษตร 
 

13 

1 
 

5 

3,530,000 

20,000 
 

140,000 

2 

1 
 

1 

20,000 

20,000 
 

20,000 

59รวม 59342 151,738,420 5980 30,015,224 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ          
    ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที ่ไดร ับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ                         
พ.ศ.2565 (เปนโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดำเนินการจริง) จำนวน 31 โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
  

ประชุมผูปกครอง 5,000 - เนื่องจากสภาวะ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ยังคงระบาดอยาง
ตอเนื่อง จึงจัดประชุม
ภายใตมาตรการควบคุม
การแพรระบาด  
โดยจำกัดจำนวน
ผูเขารวมประชุม  
แตไมใชงบประมาณ 

กองการศึกษาฯ 

2. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 
 

สงเสริมการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมพัฒนาการ 
ของเด็ก 

30,000 
โอนลด

งบประมาณ 
30,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

  

- เนื่องจากสภาวะ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ยังคงระบาดอยาง
ตอเนื่อง จึงไมสามารถ
ดำเนินการได 

กองการศึกษาฯ 

3. 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตำบล
หนองตะไก 

30,000                     
โอนลด

งบประมาณ 
15,000 บาท 

คงเหลือ 
15,000 บาท 

- เนื่องจากสภาวะ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ยังคงระบาดอยาง
ตอเนื่อง จึงไมสามารถ
ดำเนินการได 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 
  

4. 
 
  

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
  

จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนภายใน                   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

10,000                  - เนื่องจากสภาวะ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ยังคงระบาดอยาง
ตอเนื่อง จึงไมสามารถ
ดำเนินการได 

กองการศึกษาฯ 

รวม  4  โครงการ 30,000   
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 
 

หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5,000 - ตั้งงบประมาณรองรับ
โครงการของอำเภอ 
หนองบุญมาก แตทาง
อำเภอหนองบุญมาก 
ไมไดจัดโครงการ จึงไม
สามารถดำเนินการได 
 

กองสวัสดิการสังคม 

รวม 1 โครงการ 5,000   
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร                 
การพัฒนา 
ดานสังคม 

ขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน
สภาเด็กและ
เยาวชนระดับ
ตำบลหนองตะไก 
  

10,000 
โอนลด

งบประมาณ 
10,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท  

- เนื่องจากสภาวะ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ยังคงระบาดอยาง
ตอเนื่อง จึงไมสามารถ
ดำเนินการได 
 

กองสวัสดิการสังคม 

รวม  1  โครงการ 0   
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4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

พระราชดำริ 
ดานสาธารณสุข 
จำนวน 12 
หมูบาน ๆ ละ 
20,000 บาท 
(เงินอุดหนุน) 
  

240,000  - ชุมชนไมมีความพรอม 
และไมขอรบังบประมาณ
สนับสนุน เนื่องจาก
คณะกรรมการหมูบาน 
ยังไมมีระเบียบการ 
เบิกจายเงินรองรับ 
ตามโครงการดังกลาว 
 

กองสาธารณสุขฯ 

2. ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

ปองกันและ
ควบคุมโรค 
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

50,000 
โอนลด

งบประมาณ 
35,000 บาท 

คงเหลือ 
15,000 บาท 

 

- ใชงบประมาณ 
จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหาร
สวนตำบลหนองตะไก 
ดำเนินการ 

กองสาธารณสุขฯ 

3. ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

ปองกันและ
ควบคุมโรค 
ระบาด โรคติดตอ 
และโรคไมติดตอ 

 

15,000 
โอนลด

งบประมาณ 
10,000 บาท 

คงเหลือ  
5,000 บาท 

 

- ใชงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหาร
สวนตำบลหนองตะไก 
ดำเนินการ 

กองสาธารณสุขฯ 

4. ยุทธศาสตร 
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

อาหารปลอดภัย
และตลาดสดนาซ้ือ
และการคุมครอง
ผูบริโภค 

 

15,000 
โอนลด

งบประมาณ 
10,000 บาท 

คงเหลือ 
5,000 บาท 

 

- ดำเนินการโดยการ
รณรงคประชาสัมพันธฯ 
แตไมใชงบประมาณ 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม  4  โครงการ 265,000   
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงหองน้ำ 
ท่ีทำการองคการ
บริหารสวนตำบล
หนองตะไก 
 

339,800 
 

- เนื่องจากงบประมาณ 
ตั้งไว 170,000 บาท  
ไมเพียงพอตอการ 
ปรับปรุงหองน้ำท่ีทำการ
องคการบริหารสวนตำบล
หนองตะไก จึงตองโอน
งบประมาณเพ่ิมเติม 
จำนวน 169,800 บาท                
เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 
2565 จึงไมสามารถ
ดำเนินการใหแลวเสร็จได 
 

กองชาง 

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายไร
นายสุพิศ คูนอก - 
คลองลุงไซร       
หมูท่ี 4              
บานประชานิมิตร 

 

925,000 
 

อยูระหวางยกเลิกโครงการ
เนื่องจากไดรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
จากรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
 

กองชาง 

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายไร
นายชูเกียรติ     
อินจันทร - สาม
แยกไรนายแผน 
สดกลาง หมูท่ี 5 
บานยอกขาม 

 

549,000 
 

- อยูระหวางการกำหนด
ราคากลางงานกอสราง
เนื่องจากเปนงบจายขาด
เงินสะสม ตามมติ 
สภา อบต.หนองตะไก  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจำป พ.ศ. 2565  
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 
2565 โดยจะตอง
ดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา  
1 ปถัดไป  
 

กองชาง 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายไร
นายยา วรบุตร - 
ไรนายบุญเลี้ยง 
ออนทองหลาง  
หมูท่ี 6       
บานมิตรสัมพันธ 
 

770,000 
 

- อยูระหวางการ
กำหนดราคากลางงาน
กอสรางเนื่องจากเปน
งบจายขาดเงินสะสม 
ตามมติสภา อบต.
หนองตะไก  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจำป พ.ศ. 2565  
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 
2565 โดยจะตอง
ดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา  
1 ปถัดไป  
 

กองชาง 

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงถนนดิน 
สายไรนางจำลอง 
สุทธิสวัสดิ์กุล –  
ไรนายสมาน นาดี 
หมูท่ี 7  
บานแสงทอง 

 

750,000 
 

- อยูระหวางการ
กำหนดราคากลางงาน
กอสรางเนื่องจากเปน
งบจายขาดเงินสะสม 
ตามมติสภา อบต.
หนองตะไก  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจำป พ.ศ. 2565  
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 
2565 โดยจะตอง
ดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา  
1 ปถัดไป  
 

กองชาง 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

6. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

ซอมสรางถนน 
แอสฟลทคอนกรีต 
(Asphalt 
Concrete)  
ถนนสาย 2141 -  
บานนายสุชาติ 
สิงขรรักษ        
หมูท่ี 10  
บานพูนทรัพย 
 

309,000 
 

- อยูระหวางการ
กำหนดราคากลาง 
งานกอสรางเนื่องจาก
เปนงบจายขาด 
เงินสะสม ตามมติ 
สภา อบต.หนองตะไก  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2
ประจำป พ.ศ. 2565  
เม่ือวันท่ี 12 
พฤษภาคม 2565 
โดยจะตองดำเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 1 ปถัดไป  
 

กองชาง 

7. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

ซอมสรางถนน 
แอสฟลทคอนกรีต 
(Asphalt 
Concrete) สายไร
นายสุพจน คิดการ 
- ไรนางบุญมา 
ฝมือสาร หมูท่ี 4 
บานประชานิมิตร 

 

495,000 
 

- อยูระหวางการ
กำหนดราคากลาง 
งานกอสรางเนื่องจาก
เปนงบจายขาด 
เงินสะสม ตามมติ 
สภา อบต.หนองตะไก  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2
ประจำป พ.ศ. 2565  
เม่ือวันท่ี 12 
พฤษภาคม 2565 
โดยจะตองดำเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 1 ปถัดไป  
 

กองชาง 

รวม  7  โครงการ 4,137,800   
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ท่ีด ี
 

กิจกรรม 5 ส 

 

5,000 
 

- มีการดำเนินการตาม
โครงการกิจกรรม 5 ส 
ภายในสำนักงาน  
แตไมไดใชงบประมาณ 

สำนักปลัด 

2. ยุทธศาสตร 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ท่ีดี 
 

ออกรางวัดท่ีดิน
สาธารณะและออก
เอกสารสิทธิ์ 
 

10,000 
 

- เนื่องจากไมมีการขอ
อนุญาติออกรางวัด
ท่ีดินสาธารณะและ
ออกเอกสารสิทธิ์ 

สำนักปลัด 

3. ยุทธศาสตร 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ท่ีด ี
 

จัดเก็บภาษี 
นอกสถานท่ี 

 

10,000 
โอนลด

งบประมาณ 
10,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

 

- มีการลงพ้ืนท่ี 
เพ่ือบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ี จำนวน 
12 หมูบาน แตไมได
ใชงบประมาณ 

กองคลัง 

4. ยุทธศาสตร 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ท่ีดี 
 

จัดทำแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน 

 

100,000 
โอนลด

งบประมาณ 
100,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

 

- เนื่องจาก อบต. 
หนองตะไกได
ดำเนินการจัดทำแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินไปแลว 
จำนวน 4 หมูบาน  
ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จึงตอง   
มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
โครงการใหมเปน
โครงการปรับปรุงแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน จึงไม
สามารถดำเนินการได 
 

กองคลัง 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

5. ยุทธศาสตร 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ท่ีดี 
 

ประชาสัมพันธ 
การชำระภาษี 

 

10,000 
โอนลด

งบประมาณ 
10,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

 

- ดำเนินการ 
โดยการแจงหนังสือ
ประชาสัมพันธการ
ชำระภาษีไปยัง
ผูใหญบานท้ัง  
12 หมูบาน และ
ประชาสัมพันธผาน 
ทางเว็บไซต www. 
nongtakai.go.th 
แตไมใชงบประมาณ 
 

กองคลัง 

6. ยุทธศาสตร 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ท่ีดี 
 

ประชาสัมพันธ 
การลงทะเบียน 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/
เบี้ยความพิการ/
ผูปวยเอดส 
 

10,000 
โอนลด

งบประมาณ 
10,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

 

- เนื่องจากสภาวะ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ยังคงระบาดอยาง
ตอเนื่อง จึงไมสามารถ
ดำเนินการได 
 

กองสวัสดิการสังคม 

7. ยุทธศาสตร 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ท่ีดี 
 

รับแสดงตน 
เพ่ือรับเงินเบี้ย 
ยังชีพผูสูงอายุ/ 
เบี้ยความพิการ/
ผูปวยเอดส (นอก
สถานท่ี) 

 

10,000 
โอนลด

งบประมาณ 
10,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

 

- เนื่องจากปจจุบัน
อบต.หนองตะไก
ตรวจสอบสิทธิผูมีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพฯ  
ผานทางระบบ
สารสนเทศฯ  
จึงไมตองดำเนินการ
ตามโครงการ 
 

กองสวัสดิการสังคม 

8. ยุทธศาสตร 
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ท่ีดี 
 

ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำอุปโภค บริโภค
ของ อบต. 
 

10,000 
 

- เนื่องจากไมมี
บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงในงานกิจการ
ประปาจึงไมสามารถ
ดำเนินการตาม
โครงการดังกลาวได 

กองชาง 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

9. ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ท่ีดี 
 

จัดประชุม
ประชาคมหมูบาน/
ตำบล เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 

10,000 
 

- เบิกจายงบประมาณ
จากหมวดคาใชสอย
เปนคาโฆษณาและ
เผยแพรและคาเลี้ยง
รับรอง เนื่องจาก
โครงการดังกลาว 
มีความเสี่ยงตอการ
เรียกเงินคืนของ
สำนักงานตรวจเงิน
แผนดิน 
 

สำนักปลัด 

10. ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ท่ีดี 
 

สงเสริมความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของ
ประชาชน 

 

30,000 
 

- ดำเนินการสงเสริมให
ความรูเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนโดยเดิน
รณรงคประชาสัมพันธ
ภายในพ้ืนท่ีตำบล
หนองตะไก  และ
เบิกจายจากหมวด 
คาใชสอย โครงการ
บริหารจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถ่ินและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

สำนักปลัด 

รวม  10  โครงการ 65,000   
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7. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร
ดานการ 
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 
 

ฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
องคการบริหารสวน
ตำบลหนองตะไก  
อำเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

80,000 
 

- เนื่องจากสภาวะ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ยังคงระบาดอยาง
ตอเนื่อง 
- ไมมีหนังสือสั่งการ
จากอำเภอหนอง    
บุญมากใหดำเนินการ
ฝกอบรม เพราะเปน
การบูรณาการรวม 
ของอปท.ภายในเขต
พ้ืนท่ีอำเภอหนอง 
บุญมาก 
 

สำนักปลัด 

2. ยุทธศาสตร
ดานการ 
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 

ฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

 

30,000 
 

- เนื่องจากสภาวะ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ยังคงระบาดอยาง
ตอเนื่อง 
- เนื่องจากอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 
องคการบริการสวน
ตำบลหนองตะไก               
มีจำนวนนอยไม
สามารถฝกอบรมได 
สาเหตุมาจากการ
เสียชีวิต และลาออก  
 

สำนักปลัด 

รวม  2  โครงการ 110,000   
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8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

เหตุผลท่ีไมได 
ดำเนินการจริง 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร 
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน     
สองขางทาง 

 

10,000 
 

- ดำเนินการโดย
พนักงานและลูกจาง
ขององคการบริหาร
สวนตำบลหนองตะไก 
แตไมใชงบประมาณ 

กองสาธารณสุขฯ 

2. ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

รณรงค ลด ละ 
เลิก การเผาตอซัง
ขาว ออยและขยะ
มูลฝอย 

 

10,000 
โอนลด 

งบประมาณ 
8,000 บาท 

คงเหลือ  
2,000 บาท 

 

- ดำเนินการโดยสื่อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ 
และใชงบประมาณ
จากหมวดคาใชสอย
เปนคาโฆษณาและ
เผยแพร 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม  2  โครงการ 12,000   
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1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ          
    ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที ่ไดร ับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ                         
พ.ศ.2565 (เปนโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไดดำเนินการจริง) จำนวน 49 โครงการ รายละเอียด ดังนี ้

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 
 

สนับสนุน
คาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
หนองตะไก) 

 

เด็กนักเรียนของ
ศพด.อบต.
หนองตะไก 

1,188,495 เด็กนักเรียน
ไดรับประทาน
อาหารท่ีมี
คุณคาทาง
โภชนาการ 

เด็กนักเรียน
ของ ศพด.
อบต.หนอง 
ตะไกได
รับประทาน
อาหาร
ครบถวน 
ทุกคน 

2. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 
 

สนับสนุน
คาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
(จัดการเรียน
การสอนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) 

 

เด็กนักเรียนของ
ศพด.อบต.
หนองตะไก 

392,700 เพ่ือใหเด็ก
นักเรียน  
ศพด.อบต.
หนองตะไก  
มีพัฒนาการ 
ท่ีเหมาะสม 
กับวัย 

เด็กนักเรียน
ของ ศพด.
อบต.หนอง 
ตะไกไดรับ
การสนับสนุน
ดานการศึกษา 
ทุกคน 

3. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 

 

สนับสนนุ
คาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาใชจาย 
ในการจัด
การศึกษา
สำหรับ 
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
หนองตะไก) 
 

เด็กนักเรียนของ
ศพด.อบต.
หนองตะไก 

261,030 เด็กนักเรียน 
ของ ศพด. 
อบต.หนอง 
ตะไก                
อายุ 3-5 ป 
มีหนังสือเรียน 
อุปกรณ 
การเรียน 
เครื่องแบบ 
และไดทำ
กิจกรรมท่ี
สงเสริม
พัฒนาการ 
ท่ีดีข้ึน 

เด็กนักเรียน
ของ ศพด.
อบต.หนอง 
ตะไก                
อายุ 3-5 ป
ไดรับการ
สนับสนุนดาน
การศึกษา 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

4. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 
 

อาหารเสริม 
(นม) สำหรับ
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
หนองตะไก 
และเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนบาน
หนองตะไก 
และโรงเรียน
บานยอกขาม 

 

เด็กนักเรียน 
ของศพด.อบต.
หนองตะไก/
โรงเรียนบาน
หนองตะไก/
โรงเรียนบาน
ยอกขาม 

1,371,999 เด็กนักเรียน 
ของศพด.
อบต.หนอง 
ตะไก/
โรงเรียนบาน
หนองตะไก/
โรงเรียนบาน
ยอกขามไดดื่ม 
(นม) อยาง
พอเพียง 

เด็กนักเรียน 
ของศพด.
อบต.หนอง 
ตะไก/
โรงเรียนบาน
หนองตะไก/
โรงเรียนบาน
ยอกขามไดดื่ม 
(นม) ครบถวน 
ทุกคน 

5. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 
 

อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
บานยอกขาม 
(เงินอุดหนุน) 

 

เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบาน
ยอกขาม 

289,800 เด็กนักเรียน 
ของโรงเรียน
บานยอกขาม 
ไดรับประทาน
อาหาร
กลางวัน  
อยางพอเพียง 

เด็กนักเรียน 
ของโรงเรียน
บานยอกขาม 
ไดรับประทาน
อาหาร
กลางวัน 
ครบถวน 
ทุกคน 
 

6. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 

 

อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
บานหนองตะไก 
(เงินอุดหนุน) 

 

เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบาน
หนองตะไก 

1,747,200 
โอนงบประมาณ

เพ่ิม         
จำนวน 

80,000 บาท 
รวมเปนเงิน

งบประมาณท้ังสิ้น 
จำนวน 

1,827,200 บาท 

 

เด็กนักเรียน 
ของโรงเรียน
บานหนอง  
ตะไก 
ไดรับประทาน
อาหาร
กลางวัน  
อยางพอเพียง 

เด็กนักเรียน 
ของโรงเรียน
บานหนอง 
ตะไก 
ไดรับประทาน
อาหาร
กลางวัน 
ครบถวน 
ทุกคน 
 

รวม  6  โครงการ 5,331,224   
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 
 
 

รณรงคปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติด 

 

ประชาสัมพันธ
รณรงคและ
ปองกัน แกไข
ปญหายาเสพติด
ในชุมชน 
จำนวน  
1 ครั้ง/ป 

10,000 ประชาชนไดรับ
ความรูและพิษ
ภัยเก่ียวกับยา
เสพติด 
 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 
 

2. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 
 
 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและ
เยาวชนตำบล
หนองตะไก 
 

สงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน
ตำบลหนอง 
ตะไก จำนวน 
 1 รุน/ป 

80,000 เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีไดรับ
การสงเสริม 
พัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึน 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 
 

3. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 
 

 

สงเสริมอาชีพ
ประชาชนและ
กลุมอาชีพ 
 

ประชาชน  
กลุมอาชีพมี
รายไดเพ่ิม  
มากข้ึน 

40,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
อาชีพท่ีดี
สามารถเพ่ิม
รายไดใหกับ
ครอบครัว 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 
 

4. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 
 

 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
ตำบลหนอง 
ตะไก 
 

สงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตำบล
หนองตะไก 
จำนวน  
1 ครั้ง/ป 

80,000 ผูสูงอายุตำบล
หนองตะไกมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

5. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 
 
 

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผูพิการ
ตำบลหนอง 
ตะไก 
 

สงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
ผูพิการตำบล
หนองตะไก 
จำนวน  
1 ครั้ง/ป 

20,000 
โอนงบประมาณ

เพ่ิม 
จำนวน 

10,000 บาท 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

ท้ังสิ้น จำนวน 
30,000 บาท 

 

ผูพิการตำบล
หนองตะไก             
มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 
 

6. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 
 

 

เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 
 

เพ่ือชวยเหลือ
ผูสูงอายุตำบล
หนองตะไกใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

12,500,000 ผูมีสิทธิไดรับ
เงินชวยเหลือ
รอยละ 100  

ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน
หลังจากไดรับ
เบี้ยยังชีพ 
 

7. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 
 

 

เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

 

เพ่ือชวยเหลือผู
พิการตำบล
หนองตะไกใหมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 

3,000,000 ผูมีสิทธิไดรับ
เงินชวยเหลือ
รอยละ 100  

คนพิการ 
มีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีข้ึน
หลังจากไดรับ
เบี้ยยังชีพ 
 

8. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 
 

 

เบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดส 
 

เพ่ือชวยเหลือ  
ผูปวยเอดส
ตำบลหนอง               
ตะไกใหมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 
 

132,000 ผูมีสิทธิไดรับ
เงินชวยเหลือ
รอยละ 100  

ผูปวยเอดส 
มีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีข้ึน
หลังจากไดรับ
เบี้ยยังชีพ 
 

9. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 
 

 

สนับสนนุ 
การดำเนินงาน
สวัสดิการชุมชน 
(ออมวันละ
บาท) 

 

สงเสริมใหทำ
กิจกรรม
สวัสดิการชุมชน
รวมกัน จำนวน 
12 หมูบาน 

50,000 ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน
ไมนอยกวา
รอยละ 2 

ทุกกลุม
สามารถ
ดำเนิน
กิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอ
ตนเองและ
สังคมได 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

10. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 
 
 

เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี 

 

พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ในพ้ืนท่ีใหมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน
ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 

200,000 รอยละของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพไดรับ
เงินสมทบ 

ระบบบริการ
สุขภาพใน
พ้ืนท่ีมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน
ครอบคลุม
และท่ัวถึง 
 

รวม  10 โครงการ 16,122,000   
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 
 
 

สำรวจขอมูล
จำนวนสัตวและ
ข้ึนทะเบียนสัตว
ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย
จากโรคพิษ 
สุนัขบา ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จ 
พระเจานอง 
นางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราช
นารี 
 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

10,000 ประชาชน
ไดรับการ
บริการควบคุม
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 
 

2. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 
 

 

ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

40,000 ประชาชน
ไดรับการ
บริการควบคุม
ปองกันโรค
ไขเลือดออก 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

3. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 
 
 

สัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย
จากโรคพิษ 
สุนัขบา  
ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จ 
พระเจานอง 
นางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราช
นารี 
 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

50,000 ประชาชน
ไดรับการ
บริการควบคุม
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 
 

รวม  3  โครงการ 100,000   
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 
 

กอสรางขยาย
ถนน คสล.สาย
หนาบานนางดี 
ดอกไธสง – 
บานนายลุน  
ศรีปจฉิม                  
หมูท่ี 11              
บานไทยอยูเย็น 

 

ชวงท่ี 1 ขยายผิว
จราจร กวางเฉลี่ย
ขางละไมนอยกวา 
0.80 เมตร 
ระยะทางรวม 
370 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี
ดำเนินการ 
ไมนอยกวา 389 
ตารางเมตร  
ชวงท่ี 2 ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 
เมตร ระยะทาง  
17 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี
ดำเนินการ 
ไมนอยกวา 68 
ตารางเมตร 
พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จำนวน 
1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กำหนด 
 

295,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนน คสล. 
จำนวน  
1 สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๓๗ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

2. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 
 

กอสรางถนน 
คสล.สายบาน
นายมงคล  
เหล็กทอง - 
บานหมอยิ้ม  
หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 
 

ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร 
ระยะทางรวม  
300 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี
ดำเนินการ  
ไมนอยกวา 
1,500 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย 
ตามแบบ อบต.
หนองตะไก
กำหนด 
 

929,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนน คสล. 
จำนวน  
1 สาย 

3. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

กอสรางถนน 
คสล.สายบาน
นายหุน - ถนน 
หมูท่ี 7 หมูท่ี 2 
บานหนองตะไก 
 

ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร 
ระยะทางรวม  
290 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินการ  
ไมนอยกวา 
1,450 ตาราง
เมตร และฝงทอ
ระบายน้ำ คสล. 
มอก.ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
0.40 X 1.00 
เมตร จำนวน         
6 ทอน พรอม
ติดตั้งปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย 
ตามแบบ อบต.
หนองตะไกกำหนด 
 

908,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนน คสล. 
จำนวน  
1 สาย 

 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๓๘ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

4. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 
 

กอสรางถนน 
คสล.สายบาน
ผูชวยเจียม - 
ถนน หมูท่ี 7 
หมูท่ี 2      
บานหนองตะไก 
 

ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร 
ระยะทางรวม  
233 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี
ดำเนินการ  
ไมนอยกวา 
1,165 ตาราง
เมตร และฝงทอ
ระบายน้ำ คสล. 
มอก.ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
0.40 X 1.00 
เมตร จำนวน         
8 ทอน พรอม
ติดตั้งปาย
โครงการ จำนวน 
1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กำหนด 
 

736,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล. 
จำนวน  
1 สาย 

5. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

กอสรางถนน 
แอสฟลท
คอนกรีต 
(Asphalt 
Concrete) 
สายบานนาง
เนาวรัตน  
ทูลกลาง –  
บานนายมงคล 
เหล็กทอง  
หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 
 

ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร 
ระยะทางรวม  
520 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินการ  
ไมนอยกวา 
2,600 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย 
ตามแบบ อบต.
หนองตะไกกำหนด 
 

1,279,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนนแอสฟลท
คอนกรีต 
จำนวน  
1 สาย 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๓๙ 

 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

6. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 
 

กอสรางลาน
อเนกประสงค 
ท่ีทำการ
องคการบริหาร
สวนตำบล 
หนองตะไก 
 

ขนาดพ้ืนท่ี
ดำเนินการไมนอย
กวา 671.80 
ตารางเมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย 
ตามแบบ อบต.
หนองตะไก
กำหนด 
 

351,000 เพ่ือปรับปรุง
พ้ืนท่ีบริเวณ
สำนักงาน
ดานหลังใหมี
สภาพท่ีดีข้ึน 
 

ลาน
อเนกประสงค 
จำนวน       
1 แหง 

7. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายโองแดง - 
ไรนายชวย  
หวังรวมกลาง 
หมูท่ี 1 บาน
หนองตะไก 
 

ลงหินคลุกผิว
จราจรกวาง  
6 เมตร 
ระยะทาง 600 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร คิด
เปนปริมาตรหิน
คลุก 360 
ลูกบาศกเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
ดำเนินการไม 
นอยกวา 3,600 
ตารางเมตร 
พรอมเกรดเกลี่ย
ตกแตงบดทับ
แนนใหเรียบรอย 
ฝงทอระบายน้ำ 
คสล.มอก. 
ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
1.00 X 1.00 
เมตร  

482,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนนหินคลุก 
จำนวน  
1 สาย 

 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๔๐ 

 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

   จำนวน 16 ทอน 
และขนาด
เสนผาศูนยกลาง
ขนาด 0.80 X 
1.00 เมตร 
จำนวน 7 ทอน 
พรอมยาแนว
รอยตอให
เรียบรอย  
ตามแบบ อบต.
หนองตะไก
กำหนด และ
ติดตั้งปาย
โครงการ  
จำนวน 1 ปาย 
 

   

8. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายนานาย 
สมสวน สีกะสัง 
หมูท่ี 2  
บานหนองตะไก 
 

ลงหินคลุกผิว
จราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง 390 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  
คิดเปนปริมาตร
หินคลุก 117 
ลูกบาศกเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
ดำเนินการไม 
นอยกวา 1,170 
ตารางเมตร 
พรอมเกรดเกลี่ย
ตกแตงบดทับ
แนนใหเรียบรอย  
 

137,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนนหินคลุก 
จำนวน  
1 สาย 

 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๔๑ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

   ตามแบบ อบต.
หนองตะไก
กำหนด และ
ติดตั้งปาย
โครงการ  
จำนวน 1 ปาย 
 

   

9. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายไรนาย 
สุพจน ตระการ
เกียรติ – ไร 
นายวัน กลั่นมา 
หมูท่ี 3  
บานหนองตะไก 
 

ลงหินคลุกผิว
จราจรกวาง  
4 เมตร 
ระยะทาง 1,020
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  
คิดเปนปริมาตร
หินคลุก 408 
ลูกบาศกเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
ดำเนินการไม 
นอยกวา 4,080 
ตารางเมตร 
พรอมเกรดเกลี่ย
ตกแตงบดทับ
แนนใหเรียบรอย 
ตามแบบ อบต.
หนองตะไก
กำหนด และ
ติดตั้งปาย
โครงการ  
จำนวน 1 ปาย 
 

473,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนนหินคลุก 
จำนวน  
1 สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๔๒ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

10. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

ปรับปรุง 
ถนนดิน สายไร
นายเหลือ - ไร
นางศรีนวล  
หวังรวมกลาง 
หมูท่ี 8  
บานเสริมสุข 

 

งานถมดินถนน 
ขนาดกวาง 4 
เมตร ระยะทาง 
1,190 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.70 
เมตร คิดเปน
ปริมาตรดินถม 
3,623.55 
ลูกบาศกเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
ดำเนินการ 
ไมนอยกวา 
4,760 ตาราง
เมตร พรอมเกรด
เกลี่ยตกแตงบด
ทับแนนให
เรียบรอย  
ตามแบบ อบต.
หนองตะไก
กำหนด และ
ติดตั้งปาย
โครงการ  
จำนวน 1 ปาย 
 

496,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนนดิน 
จำนวน  
1 สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๔๓ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

11. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

ปรับปรุง 
ถนนลงหินคลุก
สายไรนาย 
บุญเอ้ือ พะยอม
ใหม – ไรนาย 
ธีรวุฒิ สนิทบุญ 
หมูท่ี 9  
บานสวรรควารี 
 

ลงหินคลุกผิว
จราจรกวาง 5 
เมตร ระยะทาง 
400 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร คิดเปน
ปริมาตรหินคลุก 
200 ลูกบาศก
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดำเนินการ 
ไมนอยกวา 
2,000 ตาราง
เมตร พรอมเกรด
เกลี่ยตกแตงบด
ทับแนนให
เรียบรอย ฝงทอ
ระบายน้ำ คสล. 
มอก.ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
0.60 X 1.00 
เมตร จำนวน 22 
ทอน พรอมยา
แนวรอยตอให
เรียบรอย ขุดดิน
รองระบายน้ำขาง 
ขนาดกวาง 1.00
เมตร ระยะทาง 
15 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.70 เมตร
คิดเปนปริมาตร
ดินขุด 10.5 
ลูกบาศกเมตร 
 

261,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนนหินคลุก 
จำนวน  
1 สาย 

 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๔๔ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

   ลูกบาศกเมตร
ตามแบบ อบต.
หนองตะไก
กำหนด และ
ติดตั้งปาย
โครงการ  
จำนวน 1 ปาย 
 

   

12. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

ปรับปรุง 
ถนนดินพรอม
ลงหินคลุก 
สายโรงไก - เขต
ติดตอ อบต.
หนองบุนนาก 
หมูท่ี 10  
บานพูนทรัพย 
 

เสริมดินผิวจราจร
กวาง 4 เมตร 
ระยะทาง 180 
เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร คิด
เปนปริมาตรดิน
ถม 382.5 
ลูกบาศกเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
ดำเนินการไมนอย
กวา 720 ตาราง
เมตร พรอมลงหิน
คลุกผิวจราจร
กวาง 4 เมตร 
ระยะทางรวม 
625 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร 
คิดเปนปริมาตร
หินคลุก 250 
ลูกบาศกเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
ดำเนินการไมนอย
กวา 2,500 
ตารางเมตร  
 

485,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนนดิน 
จำนวน  
1 สาย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๔๕ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

   พรอมเกรดเกลี่ย
ตกแตงบดทับ
แนนใหเรียบรอย 
พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จำนวน 
1 ปาย ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กำหนด 
 

   

13. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายนานายแผน 
สดกลาง - เลียบ
คลองสวายสอ 
หมูท่ี 11    
บานไทยอยูเย็น 

 

ลงหินคลุกผิว
จราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง 1,095
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  
คิดเปนปริมาตร
หินคลุก 328.5
ลูกบาศกเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
ดำเนินการไม 
นอยกวา 3,285 
ตารางเมตร 
พรอมเกรดเกลี่ย
ตกแตงบดทับ
แนนใหเรียบรอย 
ตามแบบ อบต.
หนองตะไก
กำหนด และ
ติดตั้งปาย
โครงการ  
จำนวน 1 ปาย 
 

381,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนนหินคลุก 
จำนวน  
1 สาย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๔๖ 

 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

14. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายแยกนา 
นายผล สงสุระ 
- นานายวัน 
กลั่นมา  
หมูท่ี 12  
บานภูมิพัฒนา 

 

ลงหินคลุกผิว
จราจรกวาง  
3 เมตร 
ระยะทาง 625
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  
คิดเปนปริมาตร
หินคลุก 187.5
ลูกบาศกเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี
ดำเนินการไม 
นอยกวา 1,875
ตารางเมตร 
พรอมเกรดเกลี่ย
ตกแตงบดทับ
แนนใหเรียบรอย 
ฝงทอระบายน้ำ 
คสล.มอก. 
ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
0.40 X 1.00 
เมตร จำนวน 18 
ทอน พรอมยา
แนวรอยตอให
เรียบรอย      
ตามแบบ อบต.
หนองตะไก
กำหนด และ
ติดตั้งปาย
โครงการ  
จำนวน 1 ปาย 
 

233,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนนหินคลุก 
จำนวน  
1 สาย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๔๗ 

 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

15. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

กอสรางถนน 
คสล. สายสี่แยก
บานนาย   
เจริญทิพย 
อินทรบำรุง - 
บานนางศาคร 
พุทธจง หมูท่ี 6 
บานมิตร
สัมพันธ 
 

ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร 
ระยะทาง 88 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีดำเนินการ
ไมนอยกวา 352 
ตารางเมตร 
พรอมฝงทอ
ระบายน้ำ    
คสล. มอก.  
ชั้น 3 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
0.40 X 1.00 
เมตร จำนวน    
9 ทอน ตามแบบ 
อบต.หนองตะไก
กำหนด และ
ติดตั้งปาย
โครงการ   
จำนวน 1 ปาย 
 

261,000 ประชาชนผูใช
เสนทางสัญจร
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัย 
 

ถนน คสล. 
จำนวน  
1 สาย 

รวม  15  โครงการ 7,707,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๔๘ 

 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

สงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

เพ่ือใหคณะ
ผูบริหาร 
พนักงานสวน
ตำบลและ
พนักงานจาง 
องคการบริหาร
สวนตำบล 
หนองตะไกรูจัก
การเปนหมูคณะ 
รูจักคุณคาของ
การทำงาน
ตระหนักถึง
ความสำคัญ 
ของจริยธรรม 

5,000 คณะผูบริหาร 
พนักงานสวน
ตำบลและ
พนักงานจาง 
องคการ
บริหารสวน
ตำบล 
หนองตะไก 
มีความสามัคคี
และอยูรวมกัน
อยางสันติสุข 
เห็นคุณคา
ของการ
พัฒนาจิตใจ
โดยใช
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาส
นาเปนสิ่งชี้นำ
ทางในการ
ดำเนินชีวิต 
 

คณะผูบริหาร 
พนักงานสวน
ตำบลและ
พนักงานจาง 
องคการ
บริหารสวน
ตำบล 
หนองตะไก 

2. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

จัดการแขงขัน
กีฬาตำบล 

 

เพ่ือสงเสริม
เยาวชนประชาชน
ไดเลนกีฬาใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน 
 

80,000 
โอน

งบประมาณ
เพ่ิม 

จำนวน 
30,000 บาท 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

ท้ังสิ้น จำนวน 
110,000 บาท 

 

เยาวชน
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดเลน
กีฬา ใชเวลา
วางใหเกิด
ประโยชน 
และหางไกล
ยาเสพติด 

ผูเชารวม
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 

 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๔๙ 

 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

3. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

จัดสงนักกีฬา
เขารวมการ
แขงขันกีฬา 

 

เพ่ือสงเสริม
เยาวชนประชาชน
ไดเลนกีฬา 
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 
 

30,000 
โอน

งบประมาณ
เพ่ิม 

จำนวน 
20,000 บาท 

รวมเปนเงิน
งบประมาณ

ท้ังสิ้น จำนวน 
50,000 บาท 

 

เยาวชน
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดเลน
กีฬา ใชเวลา
วางใหเกิด
ประโยชน 
และหางไกล
ยาเสพติด 

ผูเชารวม
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 

4. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

สงเสริมให
ประชาชน 
เขารวมกิจกรรม
วันสำคัญทาง
ศาสนาและวัน
สำคัญของชาติ 
 

เพ่ือประชาชน 
มีสวนรวมใน
กิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนาและ
วันสำคัญของชาติ 
 

30,000 ประชาชน 
มีสวนรวม 
ในการอนุรักษ
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ผูเชารวม
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 

รวม  4  โครงการ 195,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๕๐ 

 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

บริหารจัดการ
เลือกตั้ง
ผูบริหารทองถ่ิน
และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

 

หมูบานในเขต
ตำบลหนองตะไก 
จำนวน 12 
หมูบาน 

400,000 
โอนลด

งบประมาณ 
จำนวน 

147,000 บาท 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

ท้ังสิ้น จำนวน 
253,000 บาท 

 

การบริหาร
จัดการงาน
เลือกตั้ง
เปนไป 
ดวยความ
เรียบรอย 

ผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้ง  
รอยละ 80 
ของผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
ท้ังหมด 
 

2. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

อบรมคณะ
กรมการประจำ
หนวยเลือกตั้ง 
(กปน.) และ
เจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย
ประจำหนวย
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
องคการบริหาร
สวนตำบลและ
นายกองคการ
บริหารสวน
ตำบลหนอง 
ตะไก 
 

หมูบานในเขต
ตำบลหนองตะไก 
จำนวน 12 
หมูบาน 

50,000 
โอนลด

งบประมาณ 
จำนวน 

28,000 บาท 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

ท้ังสิ้น จำนวน 
22,000 บาท 

 

การบริหาร
จัดการงาน
เลือกตั้ง
เปนไป 
ดวยความ
เรียบรอย 

ผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้ง  
รอยละ 80 
ของผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
ท้ังหมด 
 

3. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

ประเมินความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
(คาจางท่ี
ปรึกษา) 

 

เพ่ือสำรวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอการ
ดำเนินงานของ 
อบต. จำนวน  
12 หมูบาน 
ภายในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.หนองตะไก 
 

25,000 อบต. มีขอมูล
เพ่ือใชในการ
ปรับปรุง
พัฒนา
กระบวนการ
ทำงานใหมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 

อบต. 
หนองตะไก  
มีผลประเมิน
ความพึงพอใจ 
ตอการ
ปฏิบัติงาน
ของ อบต. 
รอยละ 90 

 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๕๑ 

 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

4. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

จัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
(สถานท่ีกลาง) 
อำเภอหนอง 
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา 
ประจำป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(เงินอุดหนุน) 

 

มีศูนยปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
สถานท่ีกลาง
อำเภอหนอง 
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา
จำนวน 1 แหง 
 

20,000 ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
ติดตอขอรับ
ความ
ชวยเหลือ 
และสามารถ
ติดตามผล
ความคืบหนา
ในการ
ดำเนินการ 
ใหความ
ชวยเหลือ
ประชาชนได 

ประชาชน 
ผูไดรับการ
ชวยเหลือ 
มีความพึง
พอใจ 
รอยละ 80 

5. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

ฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหแก
บุคลากร 
 

80,000 
โอนงบประมาณ 

เพ่ิม 
จำนวน 

110,000 บาท 
โอนลด

งบประมาณ 
จำนวน 

20,000 บาท 
รวมเปนเงิน
งบประมาณ

ท้ังสิ้น จำนวน 
170,000 บาท 

 

การปฏิบัติงาน
ของ อบต.  
มีความสะดวก
และเกิด
ประสิทธิภาพ 

ผูเขารวม
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 
 

รวม  5  โครงการ 490,000   
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ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนชวง
เทศกาลปใหม 
 

 เพ่ือรณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหม 

5,000  ในพ้ืนท่ีตำบล
หนองตะไก 
มีจำนวน
อุบัติเหตุลดลง 

 รอยละ 
ของความ
ปลอดภัย 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

2. ยุทธศาสตร
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนชวง
เทศกาล
สงกรานต 
 

 เพ่ือรณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต 

5,000  ในพ้ืนท่ีตำบล
หนองตะไก 
มีจำนวน
อุบัติเหตุลดลง 

 รอยละ 
ของความ
ปลอดภัย 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

3. ยุทธศาสตร
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 

รณรงคอบรม
สรางความ
ปลอดภัย 
ในการขับข่ี
ยานพาหนะ 
ในชุมชน 
 

เพ่ือรณรงคสราง
ความรูความ
เขาใจและความ
ปลอดภัยในการ
ขับข่ียานพาหนะ 

15,000 ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดรับ
ความรูความ
เขาใจ 
และความ
ปลอดภัย 
ในการขับข่ี
ยานพาหนะ  
 

 รอยละ 
ของความ
ปลอดภัย 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

4. ยุทธศาสตร
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 

สงเสริมความรู
เก่ียวกับอัคคีภัย
แกประชาชน 
 

เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพความรู
ความสามารถ
ดานการปองกัน
ภัยและระงับภัย
ตาง ๆ และ
สามารถถายทอด
ความรูใหแก
ประชาชนและ
เครือขายดาน 
การปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

15,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
ความรูความ
เขาใจในการ
เผชิญเหตุ
ชุมชน และ
การปองกัน
ระงับอัคคีภัย
ข้ันตน 
สามารถนำ
ความรูท่ีไดรับ 
ไปปฏิบัติ 
และแกไข
เหตุการณ
ผูประสบภัย 
ไดอยาง
ปลอดภัย  
และมี
ประสิทธิภาพ 
 

พนักงาน 
สวนตำบล 
พนักงานจาง 
อาสาสมัคร
ปองกันภัย
ฝายพลเรือน 
ประชาชน
ท่ัวไปและครู
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
จำนวน  
80 คน 

รวม  4  โครงการ 40,000   
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ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

 
จำนวนเงิน ผลท่ีไดรับ 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

1. ยุทธศาสตร
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

รักษน้ำ รักปา 
รักษาแผนดิน 

 

เพ่ือสงเสริม 
การปลูกตนไม
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี 
สีเขียวและลด
ภาวะโลกรอน 

20,000 ประชาชน   
ไดปลูกตนไม
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวและลด
ภาวะโลกรอน 

ผูเขารวม
โครงการ      
มีความ       
พึงพอใจ 
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 
 

2. ยุทธศาสตร
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

จัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

 

เพ่ือการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยในพ้ืนท่ีอยาง
ถูกตองเปนระบบ
และคุมคา 

20,000 ขยะมูลฝอย
ถูกจัดเก็บ
อยางถูก
สุขลักษณะ
และเหมาะสม 

ผูเขารวม
โครงการ      
มีความ       
พึงพอใจ 
ตอการ
ดำเนินงาน
ของโครงการ
รอยละ 70 
 

รวม  2  โครงการ 40,000   
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2. การประเมินผลการทำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ท่ีไดจริงหรือไดผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)  

1. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 
 

การศึกษา สนับสนุนคาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก) 

 

996,450 เด็กนักเรียนของ  
ศพด.อบต.หนองตะไก 
ไดรับประทานอาหาร
ครบถวนทุกคน 

2. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 

 

การศึกษา สนับสนุนคาใชจาย 
ในการบรหิาร
สถานศึกษา 
(จัดการเรียนการ
สอนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก) 

 

391,000 เด็กนักเรียนของ  
ศพด.อบต.หนองตะไก
ไดรับการสนับสนุน 
ดานการศึกษาทุกคน 

3. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 

 

การศึกษา สนับสนุนคาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาใชจายในการ 
จัดการศึกษาสำหรับ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก) 
 

150,290 เด็กนักเรียนของ  
ศพด.อบต.หนองตะไก                
อายุ 3-5 ป ไดรับการ
สนับสนุนดานการศึกษา 
 

4. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 
 

 

การศึกษา อาหารเสริม (นม) 
สำหรับศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก อบต. 
หนองตะไก 
และเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานหนอง
ตะไก และโรงเรียน
บานยอกขาม 

 

1,297,024.78 เด็กนักเรียนของศพด.
อบต.หนองตะไก/
โรงเรียนบานหนอง 
ตะไก/โรงเรียนบาน 
ยอกขาม ไดดื่ม (นม) 
ครบถวนทุกคน 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ท่ีไดจริงหรือไดผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)  

5. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 
 

การศึกษา อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
บานยอกขาม 
(เงินอุดหนุน) 

 

261,450 เด็กนักเรียนของ 
โรงเรียนบานยอกขาม 
ไดรับประทานอาหาร
กลางวัน ครบถวน 
ทุกคน 
 

6. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

การศึกษา อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
บานหนองตะไก 
(เงินอุดหนุน) 

1,818,600 เด็กนักเรียนของ 
โรงเรียนบานหนองตะไก 
ไดรับประทานอาหาร
กลางวัน ครบถวนทุกคน 

7. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

รณรงคปองกัน 
และแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

 

300 ประชาชนไดรับความรู
และพิษภัยเก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
 

8. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 
 

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน
ตำบลหนองตะไก 
 

29,860 เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ไดรับการสงเสริม พัฒนา
ใหดียิ่งข้ึน 

9. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

สงเสริมอาชีพ
ประชาชนและ 
กลุมอาชีพ 

40,000 ผูเขารับการฝกอบรม 
มีอาชีพท่ีดีสามารถเพ่ิม
รายไดใหกับครอบครัว 

10. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

สังคม
สงเคราะห 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตำบล 
หนองตะไก 
 

51,725 ผูสูงอายุตำบลหนอง 
ตะไกมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 

11. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 
 

สังคม
สงเคราะห 

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผูพิการตำบล
หนองตะไก 

28,635 ผูพิการตำบลหนองตะไก             
มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 

12. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 
 

งบกลาง เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

10,654,100 ผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือรอยละ 100  
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ท่ีไดจริงหรือไดผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)  

13. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 

2,495,600 ผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือรอยละ 100  

14. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

งบกลาง เบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดส 
 

95,000 ผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือรอยละ 100  

15. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

งบกลาง สนับสนุน 
การดำเนินงาน
สวัสดิการชุมชน 
(ออมวันละบาท) 

 

50,000 ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 
รอยละ 2 

16. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

งบกลาง เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ิน 
หรือพ้ืนท่ี 

 

200,000 ระบบบริการสุขภาพ 
ในพ้ืนท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 
 

17. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 
 
 

สาธารณสุข สำรวจขอมูล 
จำนวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนสัตว 
ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค  
คนปลอดภัย 
จากโรคพิษ 
สุนัขบา  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จ 
พระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
 

4,113 ประชาชนไดรับการ
บริการควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ท่ีไดจริงหรือไดผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)  

18. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

สาธารณสุข ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

 

350 ประชาชนไดรับการ
บริการควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก 

19. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 
 
 

สาธารณสุข สัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จ 
พระเจานอง 
นางเธอ เจาฟา 
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

 

40,050 ประชาชนไดรับการ
บริการควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

20. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางขยาย 
ถนน คสล. 
สายหนาบานนางดี  
ดอกไธสง – บาน
นายลุน  ศรีปจฉิม                  
หมูท่ี 11              
บานไทยอยูเย็น 

 

285,000 ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

21. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางถนน คสล.
สายบานนายมงคล  
เหล็กทอง - บาน
หมอยิ้ม หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 

735,000 ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ท่ีไดจริงหรือไดผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)  

22. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางถนน คสล.
สายบานนายหุน - 
ถนน หมูท่ี 7  
หมูท่ี 2  
บานหนองตะไก 
 

720,000 ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

23. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางถนน  
คสล.สายบาน 
ผูชวยเจียม - ถนน 
หมูท่ี 7 หมูท่ี 2      
บานหนองตะไก 
 

569,000 ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

24. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางถนน  
แอสฟลทคอนกรีต 
(Asphalt 
Concrete) สาย
บานนางเนาวรัตน  
ทูลกลาง – บาน
นายมงคล  
เหล็กทอง หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 
 

780,000 ถนนแอสฟลทคอนกรีต 
จำนวน  
1 สาย 

25. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางลาน
อเนกประสงค  
ท่ีทำการองคการ
บริหารสวนตำบล 
หนองตะไก 
 

350,000 ลานอเนกประสงค 
จำนวน  1 แหง 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ท่ีไดจริงหรือไดผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)  

26. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายโองแดง –  
ไรนายชวย  
หวังรวมกลาง  
หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 
 

409,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

27. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายนานายสมสวน 
สีกะสัง หมูท่ี 2  
บานหนองตะไก 
 

105,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

28. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายไรนายสุพจน 
ตระการเกียรติ –  
ไรนายวัน กลั่นมา  
หมูท่ี 3  
บานหนองตะไก 
 

370,000 ถนนหินคลุก       
จำนวน 1 สาย 

29. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนนดิน 
สายไรนายเหลือ - 
ไรนางศรีนวล  
หวังรวมกลาง  
หมูท่ี 8  
บานเสริมสุข 

 

492,000 ถนนดิน  
จำนวน 1 สาย 

30. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุง 
ถนนลงหินคลุก 
สายไรนายบุญเอ้ือ 
พะยอมใหม –  
ไรนายธีรวุฒิ  
สนิทบุญ หมูท่ี 9  
บานสวรรควารี 
 

260,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ท่ีไดจริงหรือไดผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)  

31. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงหินคลุก 
สายโรงไก - เขต
ติดตอ อบต. 
หนองบุนนาก  
หมูท่ี 10  
บานพูนทรัพย 
 

371,000 ถนนดิน  
จำนวน 1 สาย 

32. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายนานายแผน  
สดกลาง - เลียบ
คลองสวายสอ  
หมูท่ี 11     
บานไทยอยูเย็น 

 

300,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

33. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายแยกนา 
นายผล สงสุระ - 
นานายวัน กลั่นมา  
หมูท่ี 12  
บานภูมิพัฒนา 

 

230,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

34. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางถนน คสล. 
สายสี่แยกบาน 
นายเจริญทิพย 
อินทรบำรุง - บาน
นางศาคร พุทธจง 
หมูท่ี 6  
บานมิตรสัมพันธ 
 

194,000 ถนนคสล.  
จำนวน 1 สาย 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ท่ีไดจริงหรือไดผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)  

35. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

300 คณะผูบริหาร พนักงาน
สวนตำบลและพนักงาน
จาง องคการบริหาร 
สวนตำบลหนองตะไก 
มีความสามัคคีและอยู
รวมกันอยางสันติสุข 
เห็นคุณคาของการ
พัฒนาจิตใจโดยใช
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
เปนสิ่งชี้นำทาง 
ในการดำเนินชีวิต 
 

36. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

จัดการแขงขัน 
กีฬาตำบล 

 

108,608 เยาวชนประชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดเลนกีฬา      
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและหางไกล 
ยาเสพติด 

37. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

จัดสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขัน
กีฬา 

 

39,850 เยาวชนประชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดเลนกีฬา ใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 
และหางไกลยาเสพติด 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ท่ีไดจริงหรือไดผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)  

38. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สงเสริมให
ประชาชน 
เขารวมกิจกรรม 
วันสำคัญทาง
ศาสนาและวัน
สำคัญของชาติ 
 

21,094 ประชาชนมีสวนรวม 
ในการอนุรักษวัฒนธรรม 
ประเพณีและกิจกรรม
ทางศาสนา 

39. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

บริหารจัดการ
เลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ิน 

 

252,581 การบริหารจัดการ 
งานเลือกตั้งเปนไปดวย
ความเรียบรอย 

40. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

อบรมคณะกรมการ
ประจำหนวย
เลือกตั้ง (กปน.) 
และเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย
ประจำหนวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวน
ตำบลและนายก
องคการบริหารสวน
ตำบลหนอง 
ตะไก 
 

20,775 การบริหารจัดการ 
งานเลือกตั้งเปนไปดวย
ความเรียบรอย 

41. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

ประเมินความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (คาจาง
ท่ีปรึกษา) 

 

20,000 อบต.หนองตะไก  
มีผลประเมินความพึง
พอใจ ตอการปฏิบัติงาน
ของ อบต. รอยละ 90 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ท่ีไดจริงหรือไดผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)  

42. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวม 
ในการชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
(สถานท่ีกลาง) 
อำเภอหนอง 
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา 
ประจำป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
(เงินอุดหนุน) 

 

20,000 ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการติดตอ
ขอรับความชวยเหลือ 
และสามารถติดตามผล
ความคืบหนาในการ
ดำเนินการ 
ใหความชวยเหลือ
ประชาชนได 

43. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

ฝกอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

169,072 การปฏิบัติงานของ  
อบต. มีความสะดวก 
และเกิดประสิทธิภาพ 

44. ยุทธศาสตร
ดานการ 

รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม 
 

3,081 ในพ้ืนท่ีตำบล 
หนองตะไกมีจำนวน
อุบัติเหตุลดลง 

45. ยุทธศาสตร
ดานการ 

รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล
สงกรานต 
 

3,834 ในพ้ืนท่ีตำบล 
หนองตะไกมีจำนวน
อุบัติเหตุลดลง 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ท่ีไดจริงหรือไดผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)  

46. ยุทธศาสตร
ดานการ 

รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษาความ
สงบภายใน 

รณรงคอบรม 
สรางความปลอดภัย 
ในการขับข่ี
ยานพาหนะ 
ในชุมชน 
 

300 ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ความรูความเขาใจ 
และความปลอดภัย 
ในการขับข่ียานพาหนะ  
 

47. ยุทธศาสตร
ดานการ 

รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 

การรักษาความ
สงบภายใน 

สงเสริมความรู
เก่ียวกับอัคคีภัย 
แกประชาชน 
 

12,720 ผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจในการ
เผชิญเหตุชุมชน และ
การปองกันระงับอัคคีภัย
ข้ันตน สามารถนำ
ความรูท่ีไดรับ ไปปฏิบัติ 
และแกไขเหตุการณ
ผูประสบภัย 
ไดอยางปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพ 
 

48. ยุทธศาสตร
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

การเกษตร รักษน้ำ รักปา 
รักษาแผนดิน 

 

4,600 ผูเขารวมโครงการ       
มีความพึงพอใจ 
ตอการดำเนินงาน 
ของโครงการรอยละ 70 
 

49. ยุทธศาสตร
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

เคหะและชุมชน จัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

 

350 ผูเขารวมโครงการ      
มีความพึงพอใจ 
ตอการดำเนินงาน 
ของโครงการรอยละ 70 
 

 

รวม   49  โครงการ 
 

25,451,712.78  
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3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

1. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 
 

การศึกษา สนับสนุน
คาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
หนองตะไก) 

 

996,450 เด็กนักเรียน 
ของ ศพด.อบต.
หนองตะไก 
ไดรับประทาน
อาหารครบถวน 
ทุกคน 

เด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหาร 
ท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการ 

2. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

 

การศึกษา สนับสนุน
คาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
(จัดการเรียนการ
สอนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก) 

 

391,000 เด็กนักเรียน 
ของ ศพด.อบต.
หนองตะไกไดรับ
การสนับสนนุ 
ดานการศึกษา 
ทุกคน 

เด็กนักเรียน 
ศพด.หนองตะไก 
มีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมกับวัย 

3. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

 

การศึกษา สนับสนุน
คาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาใชจายในการ 
จัดการศึกษา
สำหรับ 
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนอง
ตะไก) 
 

150,290 เด็กนักเรียน 
ของ ศพด.อบต.
หนองตะไก                
อายุ 3-5 ป  
ไดรับการสนับสนนุ
ดานการศึกษา 
 

เด็กมีหนังสือเรียน 
อุปกรณการเรียน 
เครื่องแบบ
นักเรียนและไดทำ
กิจกรรมท่ีสงเสริม
พัฒนาการท่ีดีข้ึน 
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ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

4. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 
 

การศึกษา อาหารเสริม (นม) 
สำหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก 
และเด็กนักเรียน
โรงเรียนบาน
หนองตะไก  
และโรงเรียน 
บานยอกขาม 

 

1,297,024.78 เด็กนักเรียน 
ของศพด.อบต.
หนองตะไก/
โรงเรียนบาน 
หนองตะไก/
โรงเรียนบาน 
ยอกขาม ไดดื่ม 
(นม) ครบถวน 
ทุกคน 

นักเรียนไดดื่มนม
ท่ีมีประโยชนและ
คุณคาทาง
โภชนาการ 

5. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

 

การศึกษา อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
บานยอกขาม 
(เงินอุดหนุน) 

 

261,450 เด็กนักเรียน 
ของโรงเรียน 
บานยอกขาม 
ไดรับประทาน
อาหารกลางวัน 
ครบถวน 
ทุกคน 
 

เด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหาร 
ท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการ 

6. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

การศึกษา อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
บานหนองตะไก 
(เงินอุดหนุน) 

1,818,600 เด็กนักเรียนของ 
โรงเรียนบาน
หนองตะไก 
ไดรับประทาน
อาหารกลางวัน 
ครบถวนทุกคน 
 

เด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหาร 
ท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการ 

7. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

รณรงคปองกัน 
และแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

 

300 ประชาชนไดรับ
ความรูและพิษภัย
เก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
 

ประชาชนไดรับ
ความรูและพิษภัย
เก่ียวกับ 
ยาเสพติด 
 

8. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 
 

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและ
เยาวชนตำบล
หนองตะไก 
 

29,860 เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีไดรับการ
สงเสริม พัฒนา 
ใหดียิ่งข้ึน 

เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีไดรับการ
สงเสริม พัฒนา 
ใหดียิ่งข้ึน 
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ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

9. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

สงเสริมอาชีพ
ประชาชนและ 
กลุมอาชีพ 

40,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรม 
มีอาชีพท่ีดี
สามารถเพ่ิม
รายไดใหกับ
ครอบครัว 
 

ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีอาชีพ
ท่ีดีสามารถเพ่ิม
รายไดใหกับ
ครอบครัว 

10. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

สังคม
สงเคราะห 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
ตำบล 
หนองตะไก 
 

51,725 ผูสูงอายุ 
ตำบลหนอง 
ตะไกมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ผูสูงอายุ 
ตำบลหนอง 
ตะไกมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

11. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 
 

สังคม
สงเคราะห 

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผูพิการตำบล
หนองตะไก 

28,635 ผูพิการตำบล
หนองตะไก             
มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 
 

ผูพิการตำบล
หนองตะไก             
มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 
 

12. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 
 

งบกลาง เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

10,654,100 ผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือ รอยละ 
100  

ผูสูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึนหลังจาก
ไดรับเบี้ยยังชีพ 
 

13. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

งบกลาง เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

 

2,495,600 ผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือ รอยละ 
100  

คนพิการ 
มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึนหลังจาก
ไดรับเบี้ยยังชีพ 
 

14. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

งบกลาง เบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดส 
 

95,000 ผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือ รอยละ 
100  

ผูปวยเอดส 
มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึนหลังจาก
ไดรับเบี้ยยังชีพ 
 

15. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

งบกลาง สนับสนุน 
การดำเนินงาน
สวัสดิการชุมชน 
(ออมวันละบาท) 

 

50,000 ประชาชน 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
ไมนอยกวา 
รอยละ 2 

ประชาชน 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 2 
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ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

16. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาสังคม 

 

งบกลาง เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ิน 
หรือพ้ืนท่ี 

 

200,000 ระบบบริการ
สุขภาพ 
ในพ้ืนท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 
 

ระบบบริการ
สุขภาพมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 

17. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 
 

 

สาธารณสุข สำรวจขอมูล 
จำนวนสัตวและ
ข้ึนทะเบียนสัตว 
ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค  
คนปลอดภัย 
จากโรคพิษ 
สุนัขบา  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จ 
พระเจานองนาง
เธอ เจาฟาจุฬา
ภรณ 
วลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรม
พระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 
 

4,113 ประชาชนไดรับ
การบริการ
ควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
อยางท่ัวถึง 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
ควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
อยางท่ัวถึง 

18. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

 

สาธารณสุข ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

 

350 ประชาชนไดรับ
การบริการ
ควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก
อยางท่ัวถึง 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
ควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก
อยางท่ัวถึง 
 

 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๗๐ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

19. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 
 
 

สาธารณสุข สัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จ 
พระเจานอง 
นางเธอ เจาฟา 
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

 

40,050 ประชาชนไดรับ
การบริการ
ควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
อยางท่ัวถึง 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
ควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
อยางท่ัวถึง 

20. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางขยาย 
ถนน คสล.สาย
หนาบานนางดี  
ดอกไธสง – บาน
นายลุน ศรีปจฉิม                  
หมูท่ี 11              
บานไทยอยูเย็น 

 

285,000 ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

21. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางถนน 
คสล.สายบาน
นายมงคล  
เหล็กทอง - บาน
หมอยิ้ม หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 
 

735,000 ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

22. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางถนน 
คสล.สายบาน
นายหุน –  
ถนน หมูท่ี 7  
หมูท่ี 2  
บานหนองตะไก 

720,000 ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๗๑ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

23. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางถนน  
คสล.สายบาน 
ผูชวยเจียม - 
ถนน หมูท่ี 7   
หมูท่ี 2        
บานหนองตะไก 
 

569,000 ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

24. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางถนน  
แอสฟลท
คอนกรีต 
(Asphalt 
Concrete)  
สายบาน 
นางเนาวรัตน  
ทูลกลาง – บาน
นายมงคล  
เหล็กทอง  
หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 
 

780,000 ถนนแอสฟลท
คอนกรีต  
จำนวน 1 สาย 

ถนนแอสฟลท
คอนกรีต  
จำนวน 1 สาย 

25. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางลาน
อเนกประสงค  
ท่ีทำการองคการ
บริหารสวนตำบล 
หนองตะไก 
 

350,000 ลาน
อเนกประสงค 
จำนวน  1 แหง 

ลาน
อเนกประสงค 
จำนวน  1 แหง 

26. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายโองแดง –  
ไรนายชวย  
หวังรวมกลาง  
หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 
 

409,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๗๒ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

27. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายนานาย 
สมสวน สีกะสัง 
หมูท่ี 2  
บานหนองตะไก 
 

105,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

28. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายไรนายสุพจน 
ตระการเกียรติ –  
ไรนายวัน กลั่นมา  
หมูท่ี 3  
บานหนองตะไก 
 

370,000 ถนนหินคลุก       
จำนวน 1 สาย 

ถนนหินคลุก       
จำนวน 1 สาย 

29. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนนดิน 
สายไรนายเหลือ - 
ไรนางศรีนวล  
หวังรวมกลาง  
หมูท่ี 8  
บานเสริมสุข 

 

492,000 ถนนดิน  
จำนวน 1 สาย 

ถนนดิน  
จำนวน 1 สาย 

30. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุง 
ถนนลงหินคลุก 
สายไรนาย 
บุญเอ้ือ  
พะยอมใหม –  
ไรนายธีรวุฒิ  
สนิทบุญ หมูท่ี 9  
บานสวรรควารี 
 

260,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๗๓ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

31. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงหินคลุก 
สายโรงไก - เขต
ติดตอ อบต. 
หนองบุนนาก  
หมูท่ี 10  
บานพูนทรัพย 
 

371,000 ถนนดิน  
จำนวน 1 สาย 

ถนนดิน  
จำนวน 1 สาย 

32. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายนานายแผน  
สดกลาง - เลียบ
คลองสวายสอ  
หมูท่ี 11     
บานไทยอยูเย็น 

 

300,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

33. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายแยกนา 
นายผล สงสุระ - 
นานายวัน    
กลั่นมา  
หมูท่ี 12  
บานภูมิพัฒนา 

 

230,000 ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

ถนนหินคลุก  
จำนวน 1 สาย 

34. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กอสรางถนน 
คสล. สายสี่แยก
บานนาย 
เจริญทิพย อินทร
บำรุง - บานนาง
ศาคร พุทธจง  
หมูท่ี 6  
บานมิตรสัมพันธ 
 

194,000 ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 

ถนน คสล.  
จำนวน 1 สาย 
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ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

35. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี
และกีฬา 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

300 คณะผูบริหาร 
พนักงานสวน
ตำบลและ
พนักงานจาง 
องคการบริหาร 
สวนตำบลหนอง
ตะไก 
มีความสามัคคี
และอยูรวมกัน
อยางสันติสุข เห็น
คุณคาของการ
พัฒนาจิตใจโดย
ใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
เปนสิ่งชี้นำทาง 
ในการดำเนินชีวิต 
 

คณะผูบริหาร 
พนักงานสวน
ตำบลและ
พนักงานจาง 
องคการบริหาร 
สวนตำบลหนอง
ตะไกมีจิตสำนึก
ดานจริยธรรม
และคุณธรรมเพ่ิม
มากข้ึน 
 

36. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี
และกีฬา 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

จัดการแขงขัน 
กีฬาตำบล 

 

108,608 เยาวชน 
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดเลน
กีฬา ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
และหางไกล 
ยาเสพติด 

เยาวชน 
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดเลน
กีฬา ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
และหางไกล 
ยาเสพติด 

37. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี
และกีฬา 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

จัดสงนักกีฬา 
เขารวมการ
แขงขันกีฬา 

 

39,850 เยาวชน 
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดเลน
กีฬา ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 
และหางไกลยา
เสพติด 

เยาวชน 
ประชาชน 
ในพ้ืนท่ีไดเลน
กีฬา ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 
และหางไกลยา
เสพติด 
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ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

38. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี
และกีฬา 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

สงเสริมให
ประชาชน 
เขารวมกิจกรรม 
วันสำคัญทาง
ศาสนาและวัน
สำคัญของชาติ 
 

21,094 ประชาชน 
มีสวนรวม 
ในการอนุรักษ
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ประชาชน 
มีสวนรวม 
ในการอนุรักษ
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

39. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

บริหารจัดการ
เลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ินและ
สมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

 

252,581 การบริหาร 
จัดการ 
งานเลือกตั้ง
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

การบริหาร 
จัดการ 
งานเลือกตั้ง
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

40. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

อบรมคณะ
กรมการประจำ
หนวยเลือกตั้ง 
(กปน.) และ
เจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย
ประจำหนวยการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการ
บริหารสวนตำบล
และนายก
องคการบริหาร
สวนตำบลหนอง 
ตะไก 
 

20,775 การบริหารจัดการ 
งานเลือกตั้ง
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

การบริหารจัดการ 
งานเลือกตั้ง
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 
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ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

41. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

ประเมินความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
(คาจางท่ีปรึกษา) 

 

20,000 อบต.หนองตะไก  
มีผลประเมิน
ความพึงพอใจ  
ตอการปฏิบัติงาน
ของ อบต.  
รอยละ 90 

อบต.หนองตะไก  
มีผลประเมิน
ความพึงพอใจ  
ตอการปฏิบัติงาน
ของ อบต.  
รอยละ 95.8 

42. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวม 
ในการชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
(สถานท่ีกลาง) 
อำเภอหนอง 
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา 
ประจำป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
(เงินอุดหนุน) 

 

20,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การติดตอขอรับ
ความชวยเหลือ 
และสามารถ
ติดตามผลความ
คืบหนาในการ
ดำเนินการ 
ใหความชวยเหลือ
ประชาชนได 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การติดตอขอรับ
ความชวยเหลือ 
และสามารถ
ติดตามผลความ
คืบหนาในการ
ดำเนินการ 
ใหความชวยเหลือ
ประชาชนได 

43. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

ฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

169,072 การปฏิบัติงาน
ของ อบต.  
มีความสะดวก 
และเกิด
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน
ของ อบต.  
มีความสะดวก 
และเกิด
ประสิทธิภาพ 

44. ยุทธศาสตร
ดานการ 

รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม 
 

3,081 ในพ้ืนท่ีตำบล 
หนองตะไก 
มีจำนวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ในพ้ืนท่ีตำบล 
หนองตะไก 
มีจำนวนอุบัติเหตุ
ลดลง 
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ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

45. ยุทธศาสตร
ดานการ 

รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล
สงกรานต 
 

3,834 ในพ้ืนท่ีตำบล 
หนองตะไกมี
จำนวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ในพ้ืนท่ีตำบล 
หนองตะไกมี
จำนวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

46. ยุทธศาสตร
ดานการ 

รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

รณรงคอบรม 
สรางความ
ปลอดภัย 
ในการขับข่ี
ยานพาหนะ 
ในชุมชน 
 

300 ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความรู 
ความเขาใจ 
และความ
ปลอดภัย 
ในการขับข่ี
ยานพาหนะ  
 

ในพ้ืนท่ีตำบล 
หนองตะไกมี
จำนวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

47. ยุทธศาสตร
ดานการ 

รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

สงเสริมความรู
เก่ียวกับอัคคีภัย 
แกประชาชน 
 

12,720 ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจในการ
เผชิญเหตุชุมชน 
และการปองกัน
ระงับอัคคีภัย
ข้ันตน สามารถ
นำความรูท่ีไดรับ 
ไปปฏิบัติและ
แกไขเหตุการณ
ผูประสบภัย 
ไดอยางปลอดภัย  
และมี
ประสิทธิภาพ 
 

ในพ้ืนท่ีตำบล 
หนองตะไก 
มีจำนวนการเกิด
เหตุอัคคีภัยลดลง 
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ท่ี ยุทธศาสตร 

 
แผนงาน โครงการพัฒนา 

ท่ีดำเนินการจริง 

จำนวนเงิน 
ท่ีดำเนินการจริง 

(บาท) 
 

เปาหมาย 
ที่ไดจริงหรือไดผล
จริง(ผลผลิตของ

โครงการ)  

ผลที่ไดรับจริงหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เปาหมายที่
ประชาชนไดรับ 

48. ยุทธศาสตร
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม 
 

การเกษตร รักษน้ำ รักปา 
รักษาแผนดิน 

 

4,600 ผูเขารวมโครงการ       
มีความพึงพอใจ 
ตอการดำเนินงาน 
ของโครงการ  
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดปลูก
ตนไมเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวและ
ลดภาวะโลกรอน 

49. ยุทธศาสตร
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม 
 

เคหะและ
ชุมชน 

จัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

 

350 ผูเขารวมโครงการ      
มีความพึงพอใจ 
ตอการดำเนินงาน 
ของโครงการ  
รอยละ 70 
 

ขยะมูลฝอยถูก
จัดเก็บอยางถูก
สุขลกัษณะและ
เหมาะสม 

 

รวม 49 โครงการ 
 

 

25,451,712.78 
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สวนท่ี 3  
ผลการวิเคราะหการตดิตามและประเมินผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
   สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล
หนองตะไก เปนดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2๐ ๑5 75.00 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 20 100 
๓.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖0 57.88 96.47 
      ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 10 10 100 
      ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

10 10 100 

      ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 
      ๓.๔  วิสัยทัศน ๕ ๕ 100 
      ๓.๕  กลยุทธ 5 ๕ 100 
      3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 4.38 87.60 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 4 80 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 4.50 90 

รวม ๑๐๐ 92.88 92.88 
 

๑. พบวาประเด็น การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ไดคะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน 
คิดเปนรอยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเปนรอยละ ๙๒.88 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
  ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผล เพราะการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหา      
จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ ่งที ่อาจเปนปญหาสำคัญในการดำเนินงานสู สภาพที ่ต องการในอนาคต                         
การดำเนินงานขององคการหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสำรวจจากสภาพการณ                         
2 ดาน คือ สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังนั ้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปน                      
การวิเคราะหสภาพการณ (Situation Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รูเรา) 
รูจัก สภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองคกร ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคกร ท้ังสิ่ง
ที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธและการดำเนินตามกลยุทธของ
องคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป ความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร  
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  2. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกในแตละประเด็น 
ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ขององคการบริหารสวนตำบลหนอง 
ตะไก 
 

20 15 75  

1.1 ขอมูลเกี ่ยวกับดานกายภาพ เชน 
ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะ
ของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เช น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ขอมูลเกี ่ยวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เช น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และชวงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช น การคมนาคมขนส ง การไฟฟา          
การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 1 50  

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุส ัตว                       
การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ำ) 

2 1 50  

1.6 ขอมูลเกี ่ยวกับศาสนา ประเพณี 
ว ัฒนธรรม เช น  การน ับถ ือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญา
ทองถิ ่น ภาษาถิ ่น สินคาพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 1 50  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช น น ้ำ ป าไม   ภ ู เขา ค ุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 50  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใช
ขอมูล จปฐ. 

2 
 

2 100  

1.9 การประช ุมประชาคมท อง ถ่ิน 
ร ูปแบบ ว ิธ ีการ และการดำเน ินการ
ประช ุมประชาคมท องถ ิ ่ น  โดยใช
กระบวนการร วมค ิด  ร วมทำ ร วม
ต ั ดส ิ น ใจ  ร  วมตรวจสอบ ร  วม รับ
ประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับ
การพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 

3 2 66.67  

รวม 20 15 75  
 

1. สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  ไดคะแนน 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 75   

พบวาประเด็น ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั ้ง ฯลฯ ขอมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ และการสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ ่นหรือการใชขอมูล จปฐ. ไดคะแนน 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน คิดเปน                     
รอยละ 100   
   การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน                     
โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล                            
หนองตะไก ไดคะแนน 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเปนรอยละ 66.67     
   ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  โทรศัพท 
ฯลฯ ขอมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
น้ำ) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน                           
น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ไดคะแนน 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน คิดเปน
รอยละ 50    
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
   2.1 สรุปผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก เปนดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑๐ ๙ 

๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑๐ ๙ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐ 59 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการ
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง  

๕ ๕ 

   5.4  โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 5 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 5 
   ๕.๗  โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ ๕ 
   5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสราง 
ใหประเทศชาติม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

๕ 4 

   5.9  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

๕ 5 

   ๕.10 ม ีการประมาณการราคาถ ูกต องตามหล ักว ิธ ีการ
งบประมาณ 

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช ี ้ว ัด (KPI) ว ัดไดถ ูกตองตามหลักของการจ ัดทำ
โครงการ  

5 5 

   ๕.๑2 ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ ๕ 
รวม ๑๐๐ ๙7 

 
1. พบวาประเด็น โครงการพัฒนา ไดคะแนน 59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน                    

คิดเปนรอยละ 98.33 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา  และคิดเปนรอยละ 97 ของคะแนนในภาพรวม
ท้ังหมด 

ท่ีเปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  โครงการมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  โครงการมีความสอดคลอง
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กับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 โครงการมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณตัวชี้วัด 
(KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค 
  2. พบวาประเด็น โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง 
มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  ไดคะแนนต่ำสุด 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 
ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเปนรอยละ  4 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
  เปนเชนนั ้น/เหตุผล เนื ่องจากโครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินนอยเกินไป 
   3. พบวาความชัดเจนของชื ่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั ้งหมด 342 โครงการ                        
ไดคะแนน  5 คะแนน คิดเปนรอยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเปนโครงการที่มี
วัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  และดำเนินการ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกที่กำหนดไว ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน   
   4. พบวากำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 342 
โครงการไดคะแนน 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 100 ของคะแนน ซึ่งมีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) 
โครงการตองกำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
 

 

 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตรการสานตอแนวทาง
พระราชดำริ  

4 125,000 4 85,000 4 85,000 4 85,000 4 85,000 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
การศึกษา  

37 9,931,360 38 10,113,290 38 10,103,120 38 10,103,120 38 10,103,120 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
เกษตร  

17 1,330,000 19 1,530,000 19 1,530,000 19 1,530,000 19 1,530,000 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  27 17,874,000 27 17,874,000 27 17,874,000 27 17,874,000 27 17,874,000 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สาธารณสุข  

53 820,000 53 1,010,000 53 1,010,000 53 950,000 53 950,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  

115 77,984,900 125 70,962,600 161 105,158,600 106 110,772,400 103 114,079,300 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา  

34 1,130,000 33 1,110,000 33 1,110,000 33 1,110,000 33 1,110,000 

ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี  

27 1,229,000 28 1,243,000 27 1,217,000 28 1,267,000 28 1,467,000 

ยุทธศาสตรดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

17 830,000 17 770,000 18 1,056,200 18 850,000 18 850,000 

ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

18 3,660,000 19 3,690,000 19 3,690,000 19 3,690,000 19 3,690,000 

59รวม 59349 114,914,260 363 108,387,890 59399 142,833,920 345 148,231,520 342 151,738,420 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๘๕ 

 

๔.  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
      องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวน
รวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนำมาจัดทำ
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ตอไป 
 

องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)                    
เมื ่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยไดกำหนดโครงการที ่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน                          
(พ.ศ.2561 - 2565) ไดดำเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่โดยไดรับ
ความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการ                   
ตาง ๆ ประสบผลสำเร็จดวยดีกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียงโดยมีผลการ
ดำเนินงานท่ีสำคัญ 
 

๕.  สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - ๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖5)                           
ที ่อยู ในงบประมาณรายจายประจำป/เพิ ่มเติม จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั ้งจายใหม             
โอนงบประมาณเพ่ิม มีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 
ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 40 โครงการ มีดังนี้ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 

ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

 

งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา  เบิกจาย 

 
คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 
 

สนับสนนุคาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา  
(อาหารกลางวนั 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองตะไก) 
 

996,450 - 996,450 - 

2. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 
 

สนับสนนุคาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
(จัดการเรียน 
การสอนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

391,000 - 391,000 - 

 
 
 
 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๘๖ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 

ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

 

งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา  เบิกจาย 

 
คงเหลือ 

3. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 
 

สนับสนนุคาใชจาย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาใชจายในการ 
จัดการศึกษา
สำหรับศูนยพฒันา
เด็กเล็ก อบต.
หนองตะไก) 
 

150,290 - 150,290 - 

4. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 
 

อาหารเสริม (นม) 
สำหรับศูนยพฒันา
เด็กเล็ก อบต.
หนองตะไก  
และเด็กนักเรียน
โรงเรียนบาน 
หนองตะไก  
และโรงเรียน 
บานยอกขาม 
 

1,371,999 209,871.84 1,087,152.94 74,974.22 

5. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
บานยอกขาม 
(เงินอุดหนุน) 

289,800 - 261,450 28,350 

6. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
บานหนองตะไก 
(เงินอุดหนุน) 

1,747,200  
โอนงบประมาณเพิ่ม        

จำนวน  
80,000 บาท  
รวมเปนเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น 
จำนวน 

1,827,200 บาท 
 

- 1,818,600 8,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๘๗ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 

ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

 

งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา  เบิกจาย 

 
คงเหลือ 

7. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สังคม 
 

รณรงคปองกัน 
และแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

 

10,000 - 300 9,700 

8. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สังคม 
 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและ
เยาวชนตำบล
หนองตะไก 
 

80,000 - 29,860 50,140 

9. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สังคม 
 

สงเสริมอาชีพ
ประชาชนและ 
กลุมอาชีพ 

40,000 - 40,000 - 

10. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สังคม 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตำบล 
หนองตะไก 
 

80,000 - 51,725 28,275 

11. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สังคม 
 

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผูพิการตำบล
หนองตะไก 

20,000  
โอนงบประมาณเพิ่ม        

จำนวน  
10,000 บาท  
รวมเปนเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น 
จำนวน 

 30,000 บาท 
 

- 28,635 1,365 

12. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สังคม 
 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
 

12,500,000 - 10,654,100 1,845,900 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๘๘ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 

ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

 

งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา  เบิกจาย 

 
คงเหลือ 

13. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สังคม 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

3,000,000 - 2,495,600 504,400 

14. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สังคม 
 

เบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดส 
 

132,000 - 95,000 37,000 

15. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สังคม 
 

สนับสนนุ 
การดำเนินงาน
สวัสดิการชุมชน 
(ออมวันละบาท) 
 

50,000 - 50,000 - 

16. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สังคม 
 

เงินสมทบกองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพในระดบั
ทองถ่ินหรือพื้นที่ 
 

200,000 - 200,000 - 

17. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

สำรวจขอมลู 
จำนวนสัตวและ 
ข้ึนทะเบียนสตัว 
ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค  
คนปลอดภยั 
จากโรคพิษ 
สุนัขบาตาม 
พระปณิธาน
ศาสตราจารย  
ดร.สมเดจ็ 
พระเจานอง 
นางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย 
ราชนาร ี
 

10,000 - 4,113 5,887 

 
 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๘๙ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 

ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

 

งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา  เบิกจาย 

 
คงเหลือ 

18. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 
 

ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
 

40,000  
โอนลดประมาณ       

จำนวน  
15,000 บาท  
รวมเปนเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น 
จำนวน 

 25,000 บาท 
 

- 350 24,650 

19. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 
 
 

สัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จ 
พระเจานอง 
นางเธอ เจาฟา 
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควฒัน 
วรขัตติยราชนารี 
 

50,000 - 40,050 9,950 

20. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 
 
 

กอสรางขยาย 
ถนน คสล.สาย
หนาบานนางดี  
ดอกไธสง – บาน
นายลนุ  ศรีปจฉิม                  
หมูที่ 11              
บานไทยอยูเย็น 
 

295,000 285,000 - 10,000 

21. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

กอสรางถนน คสล.
สายบานนายมงคล  
เหล็กทอง - บาน
หมอยิ้ม หมูที่ 1  
บานหนองตะไก 

929,000 735,000 - 194,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร 

 

ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

 

งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา  เบิกจาย 

 
คงเหลือ 

22. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

กอสรางถนน คสล.
สายบานนายหุน - 
ถนน หมูที่ 7  
หมูที่ 2  
บานหนองตะไก 
 

908,000  
โอนลดประมาณ       

จำนวน  
117,000 บาท  

รวมเปนเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 

จำนวน 
 791,000 บาท 

 

720,000 - 71,000 

23. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

กอสรางถนน  
คสล.สายบาน 
ผูชวยเจียม - ถนน 
หมูที่ 7 หมูที่ 2      
บานหนองตะไก 
 

736,000  
โอนลดประมาณ       

จำนวน  
160,800 บาท  

รวมเปนเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 

จำนวน 
575,200 บาท 

 

569,000 - 6,200 

24. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

กอสรางถนน  
แอสฟลทคอนกรีต 
(Asphalt 
Concrete) สาย
บานนางเนาวรัตน  
ทูลกลาง – บาน
นายมงคล  
เหล็กทอง หมูที่ 1  
บานหนองตะไก 
 

1,279,000  
โอนลดประมาณ       

จำนวน  
353,700 บาท  

รวมเปนเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 

จำนวน 
925,300 บาท 

 

780,000 - 145,300 

25. ยุทธศาสต
รดานการ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

กอสรางลาน
อเนกประสงค  
ท่ีทำการองคการ
บริหารสวนตำบล 
หนองตะไก 
 

351,000 350,000 - 1,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร 

 

ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

 

งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา  เบิกจาย 

 
คงเหลือ 

26. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี
และกีฬา 
 

สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

5,000 - 300 4,700 

27. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี
และกีฬา 
 

จัดการแขงขัน 
กีฬาตำบล 
 

80,000  
โอนงบประมาณเพิ่ม        

จำนวน  
30,000 บาท  
รวมเปนเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น 
จำนวน 

 110,000 บาท 
 

- 108,608 1,392 

28. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี
และกีฬา 
 

จัดสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขัน
กีฬา 
 

30,000  
โอนงบประมาณเพิ่ม        

จำนวน  
20,000 บาท  
รวมเปนเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น 
จำนวน 

 50,000 บาท 
 

- 39,850 10,150 

29. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี
และกีฬา 
 

สงเสริมให
ประชาชน 
เขารวมกิจกรรม 
วันสำคัญทาง
ศาสนาและวนั
สำคัญของชาต ิ
 

30,000 - 21,094 8,906 

 
 
 
 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๙๒ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 

ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

 

งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา  เบิกจาย 

 
คงเหลือ 

30. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ที่ดี 
 

บริหารจัดการ
เลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ิน 
 

400,000  
โอนลดประมาณ       

จำนวน  
147,000 บาท  

รวมเปนเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 

จำนวน 
253,000 บาท 

 

- 252,581 419 

31. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ที่ดี 
 

อบรมคณะ
กรมการประจำ
หนวยเลือกตั้ง 
(กปน.) และ
เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย
ประจำหนวยการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการ
บริหารสวนตำบล
และนายกองคการ
บริหารสวนตำบล
หนองตะไก 
 

50,000  
โอนลดประมาณ       

จำนวน  
28,000 บาท  
รวมเปนเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น 
จำนวน 

22,000 บาท 
 

- 20,775 1,225 

32. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ที่ดี 
 

ประเมินความ 
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
(คาจางที่ปรึกษา) 
 

25,000 - 20,000 5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๙๓ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 

ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

 

งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา  เบิกจาย 

 
คงเหลือ 

33. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ที่ดี 
 

จัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวม 
ในการชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
(สถานที่กลาง) 
อำเภอหนอง 
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา 
ประจำป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
(เงินอุดหนุน) 
 

20,000  
 

- 20,000 - 

34. ยุทธศาสตร
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ที่ดี 
 

ฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

80,000  
โอนประมาณเพิ่ม       

จำนวน  
110,000 บาท  

และโอนลดประมาณ       
จำนวน  

20,000 บาท  
รวมเปนเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น 
จำนวน 

170,000 บาท 
 

- 169,072 928 

35. ยุทธศาสตร
ดานการ 
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม 
 

5,000  
 

- 3,081 1,919 

 
 
 
 
 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๙๔ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 

 

ชื่อโครงการ 
ตามแผน 

 

งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา  เบิกจาย 

 
คงเหลือ 

36. ยุทธศาสตร
ดานการ 
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

รณรงคและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล
สงกรานต 
 

5,000  
 

- 3,834 1,166 

37. ยุทธศาสตร
ดานการ 
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

รณรงคอบรม 
สรางความ
ปลอดภัย 
ในการขับข่ี
ยานพาหนะ 
ในชุมชน 
 

15,000  
 

- 300 14,700 

38. ยุทธศาสตร
ดานการ 
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

สงเสริมความรู
เก่ียวกับอัคคีภัย 
แกประชาชน 
 

15,000  
 

- 12,720 2,280 

39. ยุทธศาสตร
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม 
 

รักษน้ำ รักปา 
รักษาแผนดนิ 
 

20,000  
โอนลดประมาณ       

จำนวน  
15,000 บาท  
รวมเปนเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น 
จำนวน 

5,000 บาท 
 

- 4,600 400 

40. ยุทธศาสตร
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม 
 

จัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน 
 

20,000  
 

- 350 19,650 

 
 

รายละเอียดโครงการงบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๙๕ 

 

ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 9 โครงการ มีดังนี้ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
งบจายขาด 
เงินสะสม 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

วันท่ีลงนาม
สัญญา 

ระยะ 
เวลา
การ

ดำเนิน 
งาน 
(วัน) 

เบิกจาย 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายโองแดง –  
ไรนายชวย  
หวังรวมกลาง  
หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 
 

 482,000 409,000 
 

13 มิ.ย.65 60 409,000 

2. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายนานาย 
สมสวน สีกะสัง 
หมูท่ี 2  
บานหนองตะไก 
 

 137,000 105,000 
 

22 ก.ค. 65 60 105,000  

3. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายไรนายสุพจน 
ตระการเกียรติ –  
ไรนายวัน กลั่นมา  
หมูท่ี 3  
บานหนองตะไก 
 

473,000   370,000 22 ก.ค. 65 60 370,000 

4. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน 
สายไรนายเหลือ - 
ไรนางศรีนวล  
หวังรวมกลาง  
หมูท่ี 8  
บานเสรมิสุข 
 

496,000 492,000 18 พ.ค. 65 60 492,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๙๖ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
งบจายขาด 
เงินสะสม 

วงเงิน 
ตามสัญญา 

วันท่ีลงนาม
สัญญา 

ระยะ 
เวลา
การ

ดำเนิน 
งาน 
(วัน) 

เบิกจาย 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุง 
ถนนลงหินคลุก 
สายไรนายบุญเอ้ือ 
พะยอมใหม –  
ไรนายธีรวุฒิ  
สนิทบุญ หมูท่ี 9  
บานสวรรควาร ี
 

 261,000 260,000 
 

30 พ.ค. 65 60 260,000 

6. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน
พรอมลงหินคลุก 
สายโรงไก - เขต
ติดตอ อบต. 
หนองบุนนาก  
หมูท่ี 10  
บานพูนทรัพย 
 

 485,000 371,000 
 

20 ก.ค. 65 60 364,504                    
(หักคาปรับ จำนวน 

7 วัน ๆ ละ     
928 บาท                           
เปนเงิน                     

6,496 บาท  

7. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายนานายแผน  
สดกลาง - เลียบ
คลองสวายสอ  
หมูท่ี 11     
บานไทยอยูเย็น 
 

381,000   300,000 19 ก.ค. 65 60 300,000                           

8. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก  
สายแยกนา 
นายผล สงสุระ - 
นานายวัน กลั่นมา  
หมูท่ี 12  
บานภูมิพัฒนา 
 

233,000 230,000 30 พ.ค. 65 60 230,000 

9. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน 
คสล. สายสี่แยก
บานนายเจรญิ
ทิพย อินทรบำรุง 
- บานนางศาคร 
พุทธจง หมูท่ี 6  
บานมิตรสัมพันธ 
 

261,000 194,000 16 ก.ย. 65 90 - 

 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๙๗ 

 

สวนที่ 4  
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

๔.๑  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
    4.1.1  ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
  องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน                     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ยุทธศาสตร 
ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำร ิ
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี 
                    และกีฬา 
ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี
ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

  4.1.1.1 ผลจากการประเมินใหคะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น 
  ความสำเร็จจากผลการประเมินการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเปนดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก คะแนนเต็ม 10 ได 10 คะแนน 

2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได 10 คะแนน 
3) ยุทธศาสตรจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได 10 คะแนน 
4) วิสัยทัศน คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน 
5) กลยุทธ คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน 
6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ คะแนนเต็ม 5 ได 4.38 คะแนน 
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร คะแนนเต็ม 5 ได 4 คะแนน 
8) แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน 
9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ได 4.50 คะแนน 
จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองตะไก ไดใหคะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ไดรับคะแนน 57.88 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 
96.47 

 
   4.1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจายจริงตามยุทธศาสตร 
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  ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตรที่นำแผนพัฒนาทองถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจายจริงนั ้น ประกอบดวย 
ประเด็นยุทธศาสตร โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยเฉพาะประจำป พ.ศ. 2565 จำนวน 342 โครงการ 
จำนวนเงินงบประมาณ 151,738,420 บาท ในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ                           
พ.ศ. 2565 รวมถึงการใชจายเงินสะสม และการใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 80 โครงการ จำนวนเงิน 
งบประมาณ 34,650,024 บาท การดำเนินการจริง จำนวน 49 โครงการ จำนวนเง ินงบประมาณ 
30,025,224 บาท รายละเอียดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร 

 

2565 
 

 

จำนวนโครงการ 
 

จำนวนเงิน 

 

1. ยุทธศาสตรดานการสานตอแนวทางพระราชดำริ 
 

 

4 
 

85,000 
 

 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 

 

38 
 

10,103,120 
 

 

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการเกษตร 
 

 

19 
 

1,530,000 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 

 

27 
 

17,874,000 

 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 

 

53 
 

950,000 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

 

103 
 

114,079,300 
 

 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  
    ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 

 

33 
 

1,110,000 

 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

 

28 
 

1,467,000 

 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

    และทรัพยสิน 
 

 

18 
 

850,000 

 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดลอม 
 

 

19 
 

3,690,000 

รวม 342 151,738,420 

 
    4.1.2  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๙๙ 

 

    จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 342 โครงการ จำนวน
เงินงบประมาณ 151,738,420 บาท และไดมีการนำมาจัดทำเปนงบประมาณรายจาย และดำเนินการจริง
เกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 
จำนวน
โครงการ 

จายขาดเงิน
สะสม 

 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทาง   

   พระราชดำร ิ
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
 

 

10 
 

5,361,224 
 

- 
 

- 
 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
 

 

1 
 

5,000 
 

- 
 

- 
 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
 

 

11 
 

16,122,000 
 

- 
 

- 
 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 

 

7 
 

365,000 
 

- 
 

- 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง 

    พ้ืนฐาน 
 

 

7 
 

4,837,800 
 

15 
 

7,007,000 

 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว  

    ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 

 
 

4 

 
 

195,000 

 
 

- 

 
 

- 
 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

    บานเมืองท่ีดี 
 

 
 

15 

 
 

555,000 

 
 

- 

 
 

- 
 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัย 

    ในชีวิตและทรัพยสิน 
  

 

6 

 

150,000 

 
 

- 

 
 

- 
 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 

4 

 

52,000 

 
 

- 

 
 

- 
 

รวม 
 
 

 

5965 
 

27,643,024 
 

15 
 

7,007,000 

    

    ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี  
2 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน  65 โครงการ จำนวนเงิน
งบประมาณ 5927,643,024 59บาท และจายขาดเงินสะสม จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ59 
7,007,000 บาท 
 
 
 
   4.1.3  ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๑๐๐ 

 

  องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณและจายขาดเงินสะสมโดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 49 โครงการ                      
จำนวนเงินงบประมาณ 25,451,712.78 บาท มีการเบิกจายงบประมาณจำนวน 42 โครงการ จำนวนเงิน 
งบประมาณ 21,608,840.94 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 
 

เบิกจาย 
 

จำนวน

โครงการ 

 

งบประมาณ 
จำนวน

โครงการ 

 

งบประมาณ 
จำนวน

โครงการ 

 

 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร
การสานตอ
แนวทาง
พระราชดำริ 
  

- - - - - - 

2. ยุทธศาสตร
ดานการพฒันา
การศึกษา 
  

10 5,361,224 6 4,914,814.78 6 4,704,942.94 

3. ยุทธศาสตร 
ดานการพฒันา 
การเกษตร 
 
  

1 5,000 - - - - 

4. ยุทธศาสตร
ดานการพฒันา
สังคม 
  

11 16,122,000 10 13,645,220 10 13,645,220 

5. ยุทธศาสตร
ดานการพฒันา
สาธารณสุข 
 
  

7 365,000 3 44,513 3 44,513 

6. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 
 
  

22 11,844,800 15 6,170,000 8 2,537,000 

7. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณแีละ
กีฬา 
 
  

4 195,000 4 169,852 4 169,852 

 
 

 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๑๐๑ 

 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 
 

เบิกจาย 
 

จำนวน

โครงการ 

 

งบประมาณ 
จำนวน

โครงการ 

 

งบประมาณ 
จำนวน

โครงการ 

 

 

งบประมาณ 

8. ยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
จัดการ
บานเมือง 
ที่ดี 
 

15 555,000 5 482,428 5 482,428 

9. ยุทธศาสตร
ดานการรักษา
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

6 150,000 4 19,935 4 19,935 

10.ยุทธศาสตร 
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

4 52,000 2 4,950 2 4,950 

รวม 80 34,650,024 49 25,451,712.78  42 
 

21,608,840.94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4  ผลสำเร็จท่ีวัดได 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๑๐๒ 

 

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ที่ปรากฏใน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  80 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 
34,650,024 บาท และไดมีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 
21,608,840.94 บาท สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
 
 

ท่ี ยุทธศาสตร 
 

ช่ือโครงการตามแผน 
 

เบิกจาย 

1. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศึกษา 
 

สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก) 

996,450 

2. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศึกษา 
 

สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
 

391,000 

3. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศึกษา 
 
 

สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง 
ตะไก) 
 

150,290 

4. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศึกษา 
 
 

อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองตะไก และเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานหนองตะไก และโรงเรียน 
บานยอกขาม 
 

1,087,152.94 

5. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศึกษา 
 

อาหารกลางวันโรงเรียนบานยอกขาม 
(เงินอุดหนุน) 

261,450 

6. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการศึกษา 
 

อาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองตะไก 
(เงินอุดหนุน) 

1,818,600 

7. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 
300 

8. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบล
หนองตะไก 
 

29,860 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๑๐๓ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 
 

ช่ือโครงการตามแผน 
 

เบิกจาย 

9. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 

สงเสริมอาชีพประชาชนและกลุมอาชีพ 40,000 

10. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตำบล 
หนองตะไก 

51,725 

11. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

สงเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการตำบล 
หนองตะไก 

28,635 

12. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

10,654,100 

13. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

2,495,600 

14. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
 

95,000 

15. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน 
(ออมวันละบาท) 
 

50,000 

16. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคม 
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
 

200,000 

17. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสาธารณสุข 

สำรวจขอมูลจำนวนสัตวและข้ึนทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตาม 
พระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ 
พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 

4,113 

18. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสาธารณสุข 
 

ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
 

350 

 
 

 
 
 
 
 



 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ๑๐๔ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร 
 

ช่ือโครงการตามแผน 
 

เบิกจาย 

19. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสาธารณสุข 
 
 

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา 
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 

40,050 

20. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายโองแดง –  
ไรนายชวย หวังรวมกลาง หมูท่ี 1  
บานหนองตะไก 
 

409,000 

21. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานาย 
สมสวน สีกะสัง หมูท่ี 2  
บานหนองตะไก 
 

105,000 

22. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไรนายสุพจน 
ตระการเกียรติ – ไรนายวัน กลั่นมา  
หมูท่ี 3 บานหนองตะไก 
 

370,000 

23. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดิน สายไรนายเหลือ - ไร
นางศรีนวล หวังรวมกลาง หมูท่ี 8  
บานเสริมสุข 
 

492,000 

24. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไรนาย 
บุญเอ้ือ พะยอมใหม – ไรนายธีรวุฒิ  
สนิทบุญ หมูท่ี 9 บานสวรรควารี 
 

260,000 

25. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนดินพรอมลงหินคลุก 
สายโรงไก - เขตติดตอ อบต.หนองบุนนาก  
หมูท่ี 10 บานพูนทรัพย 
 

364,504                    
(หักคาปรับ จำนวน  

7 วัน ๆ ละ 928 บาท                           
เปนเงิน 6,496 บาท 

 

26. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนานายแผน  
สดกลาง - เลียบคลองสวายสอ หมูท่ี 11     
บานไทยอยูเย็น 
 

300,000 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

ช่ือโครงการตามแผน 
 

เบิกจาย 

27. ยุทธศาสตร                
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายแยกนา 
นายผล สงสุระ - นานายวัน กลั่นมา  
หมูท่ี 12 บานภูมิพัฒนา 
 

230,000 

28. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
 

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

300 

29. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
 

จัดการแขงขันกีฬาตำบล 
 

108,608 

30. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
 

จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 
 

39,850 

31. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
 

สงเสริมใหประชาชนเขารวมกิจกรรม 
วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญ 
ของชาติ 
 

21,094 

32. ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

บริหารจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน
และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

252,581 

33. ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 

อบรมคณะกรมการประจำหนวยเลือกตั้ง 
(กปน.) และเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยประจำหนวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลและนายก
องคการบรหิารสวนตำบลหนองตะไก 
 

20,775 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

ช่ือโครงการตามแผน 
 

เบิกจาย 

34. ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 
 

ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(คาจางท่ีปรึกษา) 
 

20,000 

35. ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 
 

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (สถานท่ีกลาง) อำเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เงินอุดหนุน) 
 

20,000 

36. ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 
 

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 
 

169,072 

37. ยุทธศาสตรดานการ 
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

รณรงคและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 
 

3,081 

38. ยุทธศาสตรดานการ 
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

รณรงคและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 
 

3,834 

39. ยุทธศาสตรดานการ 
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

รณรงคอบรมสรางความปลอดภัย 
ในการขับข่ียานพาหนะในชุมชน 
 

300 

40. ยุทธศาสตรดานการ 
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

สงเสริมความรูเก่ียวกับอัคคีภัย 
แกประชาชน 
 

12,720 
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ท่ี ยุทธศาสตร 
 

ช่ือโครงการตามแผน 
 

เบิกจาย 

41. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

รักษน้ำ รักปา รักษาแผนดิน 
 

4,600 

42. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 

350 

 

รวม    42   โครงการ 
 

 

21,608,840.94 
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 กลาวโดยสรุป  จากผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวมขององคการบริหารสวนตำบลหนอง                  
ตะไก พบวา ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนอง             
ตะไก ไดใหคะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไดรับคะแนน 92.88 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ  92.88   
ในสวนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนอง   
ตะไก ไดใหคะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไดรับคะแนน 97 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 97 

 คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น เกณฑที่กำหนดไวไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏวาองคการบริหารสวนตำบล
หนองตะไก ไดคะแนนเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนดไว และมากกวาเกณฑท่ีกำหนดไวข้ันต่ำ 

 ในสวนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลหนองตะไก ไดใหคะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  ผลใน
ภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร ท้ัง 10 ยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ คะแนนเต็ม 10 ไดคะแนน 
                    8.39 คะแนน อยูในระดับดีมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา คะแนนเต็ม 10 ไดคะแนน 
                    8.32 คะแนน อยูในระดับดีมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร คะแนนเต็ม 10 ไดคะแนน 
                    8.23 คะแนน อยูในระดับดีมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม คะแนนเต็ม 10 ไดคะแนน 
                    8.27 คะแนน อยูในระดับดีมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข คะแนนเต็ม 10 ไดคะแนน 
                    8.51 คะแนน อยูในระดับดีมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน คะแนนเต็ม 10 ไดคะแนน 
                    8.34 คะแนน อยูในระดับดีมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี 
                    และกีฬา คะแนนเต็ม 10 ไดคะแนน 8.37 คะแนน อยูในระดับดีมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี คะแนนเต็ม 10 ไดคะแนน 
                    8.43 คะแนน อยูในระดับดีมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คะแนนเต็ม  
                   10 ไดคะแนน 8.61 คะแนน อยูในระดับดีมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
                      คะแนนเต็ม 10 ไดคะแนน 8.47 คะแนน อยูในระดับดีมาก 
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2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5) เปนไปดวยความถูกตอง
และบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว  
องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก จึงไดดำเนินการนำเขาขอมูลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในระบบ e-plan  และไดนำขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการ
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้   

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565) พบวาโครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมทั้งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  จำนวน 342 โครงการ      
และสามารถนำมาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 80 โครงการ คิดเปนรอยละ  23.39  รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้น
จำนวน  34,650,024  บาท  และไดเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน  21,608,840.94 บาท  คิดเปน
รอยละ 62.36  เห็นควรใหดำเนินการดังนี้ 
  1. เนื ่องจากมีโครงการที ่ไดร ับการอนุมัติงบประมาณทั ้งหมด  จำนวน  80 โครงการ                        
แตองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกสามารถดำเนินการได  จำนวน  49  โครงการ  คงเหลือโครงการท่ี                  
ยังไมไดดำเนินการ  จำนวน  31  โครงการ  ซึ่งเกิดจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สงผลใหไมสามารถดำเนินการตามโครงการตาง ๆ ได จึงเห็นควรกำชับใหผู ที ่เกี ่ยวของเรง
ดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณเพื่อเปนการบำบัดทุกขบำรุงสุขแกประชาชนในพื้นที่ตำบล
หนองตะไก   

2. ควรจัดลำดับความสำคัญเรงดวนของโครงการที่ยังไมไดดำเนินการ  โครงการใดท่ีมีความ
จำเปนเรงดวนใหดำเนินการเปนอันดับแรก 
  3. ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเขาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นใหมีความ
เหมาะสมกับงบประมาณของ อบต. เนื่องจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจำนวนมากเกินไปแต
งบประมาณมีจำกัด 

4. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไกอยาง
ตอเนื่อง  
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