
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  หน้า 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  
 

บทนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น :  หน้า 2 

 

 
 
 
 
 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที ่แตกต่างกันมี
จุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ 
ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วจึงเป็นการติดตามผลที่
ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้วหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
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  สรุปความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เพื่อนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปี
ต่อ ๆ ไป  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ
ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งให้เกิดจุดแข็งนี้เพ่ิมขึ้น และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับ รอ
โอกาสที่จะดำเนินการลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งหากมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 
 
 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม   หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบลนางิ้วหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
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  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้       

  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ดังนี้ 

  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุปร ะสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน  เช่น  การแจงนับ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรม
การพัฒนา
ของ อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรม
การติดตาม

และ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 
เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง 
ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้วอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ       องค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่ มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี ว ัดได้จากช่องปีงบประมาณและที ่ผ ่านมา โครงการที ่ต ่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธ ีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี ้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
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จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้ การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้วใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้วมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   

  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลนางิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วจะมีการบันทึกการสำรวจ และ
ทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
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  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รบัความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย  สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้วเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้วเป็นแผนยุทธศาสตร์ที ่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ที่
กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง และแผนชุมชนตำบลนางิ้ว  

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ 
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

2) พันธกิจ ของอบต.นางิ้ว  

1. ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาด้านการงานบริการชุมชนและสังคมขั้นพ้ืนฐาน  
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจในพ้ืนที่  
4. ส่งเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของประชาชน  
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อชุมชน  
6. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  
7. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย การพัฒนาด้านต่างๆ 

   3) วิสัยทัศน์  

       "นางิ้วมีวามมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง" 
  

 

 

 

 

 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563        

     2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

          2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

   1) ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  ในยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์   
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   2) ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้ว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   

   3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ในยุทธศาสตร์ที ่  5  
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

   4)  ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคงและยั่งยืน   

   5) ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการองค์และภาครัฐ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ในยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  ในยุทธศาสตร์ที่  6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย   
 
        2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
      

  1) วิสัยทัศน์  
   องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “นางิ้วมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และ
สังคม มีคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง”  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการ
ค้าขาย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  เห็นได้จากการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

 

  2) ยุทธศาสตร์ 

  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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 1.1 การส่งเสริมพัฒนางานก่อสร้าง  การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ท่อเหลี่ยม คสล.  ร่องระบายน้ำ  
ฝายน้ำล้น  ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ำโยก  
 1.2 การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการซ่อมแซม 

ภายในตำบล 
  1.3 การส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานเรื่องน้ำอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำ 

การเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ำพ้ืนที่ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 

 2.1 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพ้ืนฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 2.3 การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 
 2.4 การส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 
 2.5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
 2.6 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและป่าไม้อย่างมีจิตสำนึก 
3.2 การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
3.3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  4.1 การป้องกันปัญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 
  4.2 การป้องกันปัญหายาเสพติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
  4.3 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 5.1 การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 5.2 การพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในองค์กร 
 5.3 การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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  3) เป้าประสงค ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านงานบริการชุมชนและสังคมข้ันพื้นฐาน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

4. ส่งเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ อย่างยังยืนและมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อชุมชน 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

  4) ตัวชี้วัด  

1. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

2. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีอาชีพที่สร้างรายได้ 

3.  มีการอนุรักษ ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  มีการสร้างเสริมความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.  มีความสามัคคีและความร่วมมือในการพัฒนา 

  5) ค่าเป้าหมาย 
   องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วที่มีกรอบระยะเวลาดำเนินการตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565  ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง และแผนชุมชนตำบลนางิ้ว 

  6) กลยุทธ์ 
    6.1)  ส่งเสริมการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน  
  6.2)  ส่งเสริมการพัฒนางานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบล 
  6.3)  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำการเกษตรและแหล่งน้ำพ้ืนที่ 
  6.4)  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพ้ืนฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  6.5)  ส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
   6.6)  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในพ้ืนที่ 
  6.7)  ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 
  6.8)  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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  6.10) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้อย่างมีจิตสำนึก 
  6.11) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.12) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในพื้นท่ี 
  6.13) ส่งเสริมการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีดี 
 6.14) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
 6.15) ส่งเสริมการพัฒนาระบบและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6.16) ส่งเสริมการพัฒนาการบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

7.1)  การศึกษา  เป็นพื้นที่ที่มีสถานศึกษา  3  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลนางิ้วที่ให้การศึกษาระดับปฐมวัย มีการให้บริการการศึกษานอกระบบ 
และตามอัธยาศัย เช่น ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  การฝึกอบรมเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ เป็นต้น   

 7.2) สาธารณสุข  ตำบลนางิ้ว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1  แห่ง  คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้วที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม  พร้อมทั้งมีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านคอยให้บริการ  และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

 7.3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน  ประกอบกับได้รับความร่วมมือจาก กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง   นอกจากนี้ยังมี
กองทุนต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในตำบลได้ 

 7.4) ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีศิลปวัฒนธรรม  
มีประเพณีท่ีดีงาม  และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบสี่  บุญประเพณีท้องถิ่นที่
ชัดเจน  และยังถือปฏิบัติเป็นประจำจนถึงทุกวันนี้ 

 7.5) การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีตำรวจบ้าน และ
อาสาสมัครในหมู่บ้าน  เช่น  กู้ชีพกู้ภัย , อปพร.  พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่จะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย  
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

 7.6) ผลผลิตทางการเกษตร  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีพ้ืนที่กว้างขวางเหมาะแก่
การทำการเกษตร  ทำให้สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา   ทำไร่อ้อย ทำ
ไร่มันสับปะหลัง  ทำสวนต่างๆ   เช่น  สวนแตง  สวนผัก  สวนยางพารา    เป็นต้น   

 7.7) การท่องเที่ยว เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าไม้  
ภูเขาและที่เนินสูงเป็นส่วนใหญ่  มีที่ราบเป็นบางตอน  ประกอบกับราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่ง
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สามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้  เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและ
ยังคงความเป็นชนบท   

 7.8) การพัฒนาแหล่งน้ำ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วมีแหล่งน้ำธรรมชาติ    หลักท่ีผ่านตำบล
นางิ้ว จำนวน  2  ลำห้วย  มีอ่างเก็บน้ำ  จำนวน  2  แห่ง  หนอง/บึง  จำนวน  11  แห่ง  สระน้ำ  จำนวน  7  
แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  7  แห่ง  และบ่อโยก/น้ำบาดาล  จำนวน  7  แห่ง  รวมทั้งมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
จากงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำสำหรับทำการเกษตรและการอุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

 7.9) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มี
ทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีป่าสาธารณะประโยชน์อยู่ในบริเวณพ้ืนที่  

1) บ้านนางิ้ว  หมู่ที่  1  และ บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่  7  จำนวน  1,283  ไร่  
2) บ้านนาง้อง   หมู่ที่  2  จำนวน  86  ไร่   
3) บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  3  จำนวน  30  ไร่  
4) บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่   4  จำนวน  65  ไร่   
5) บ้านดงเย็น  หมู่ที่  จำนวน  42  ไร่   
6) บ้านขามป้อม  หมู่ที่  6  จำนวน  100  ไร่  

 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในบริเวณท่ีดินสาธารณะ
หมู่ที่  1 และ 7   เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้มีความหนาแน่น อุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 

 7.10) การพัฒนาองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง 
ประกอบด้วยโครงสร้าง  2  ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มี
สถานที่และอาคารที่ทำการเหมาะสมและเพียงพอ  มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  และพัฒนาบุคลากรโดย
การเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
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2.1.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลนางิ้วในเขต
จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ของ อบต.นางิ้ว 

โครงการเพื่อการ 
พัฒนาท้องถิ่นปี 2563 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

1.  ด้านความ 
มั่นคง 

1. การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

1. บริหารจัดการน้ำให้
เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
อย่างยั่งยืน แนวทางการ
พัฒนา 

1. การยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน และ 
เชื่อมโยงโอกาสจากประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 

1. การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน    

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

111 25 

2.  ด้านการ
สร้างความ 
สามารถ 
ในการแข่งขัน 

2  การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

2. แก้ปัญหาความยากจน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพ่ือลด ความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม แนว
ทางการพัฒนา  
 

2. การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

2. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  
 

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

88 41 

3. ด้านการ
พัฒนาและเสริม 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ

3. สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับการแก้ปัญหา

3 .  ก า รบ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ทร ัพยากรธรรมชาต ิ และ
สิ ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนา

3. การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

3. การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

4 1 
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สร้างศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแนวทางการ
พัฒนา 

อย ่างย ั ่ งย ืนแนวทางการ
พัฒนา   

 สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนางิ้วในเขตจังหวัด

ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ของ อบต.นางิ้ว 

โครงการเพื่อการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน 
ดำเนินการ

จริง 
4. ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ 
ภาคและเท่าเทียม  
กันทางสังคม 

4  การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ แนวทางการพัฒนา 

4. การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

4. การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

8 4 

5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 

5. การพัฒนาโครงข่าย 
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก(EEC)เพ่ือพัฒนา
เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ
ของภาคแนวทางการพัฒนา  
 

5. การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้าน การเป็นเมือง
อัจฉริยะ(Smart City)  และ
เมืองแห่งการประชุมสัมมนา 
(Meetings, Incentive 
Travel, Conventions, 
Exhibitions  : MICE City) 

5. การพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน 

5. การบริหาร
จัดการองค์กรและ
ภาครัฐ 

27 34 
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6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6. การบริหาร
จัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

6. พัฒนาความร่วมมือและใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงกับ
ประเทศ เพ่ือนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

- 6. การพัฒนาการ
เสริมสร้างสุขภาวะ 

- - - 

 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ของ อบต.นางิ้ว 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 
- 7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบโลจิสติกส์ 
- - 7. การพัฒนาการสร้างเสริมทุนทาง

สังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชุมชนเพ่ือการแข่งขัน ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - 

- 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

- - 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

- - - 

- 9. การพัฒนาภาค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

- - - - - - 
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- 10. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

- - - - - - 

รวม 238 105 
 
 
  โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด 238 โครงการ ดำเนินการจริง  105  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  44.12  ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ        

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)  กองช่าง 0 - 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 25 6,462,800 
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2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มี
คุณภาพ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองการศึกษา 1 240,000 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 11 3,299,767.26 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 18 292,815 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด 5 643,434 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด 2 189,085 

การดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สำนักปลัด 4 8,143,300 

3. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 1 14,800 

4. การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 4 18,808 

5. การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
กองการศึกษา 

34 824,520 

                                                                                         รวม 105 20,129,329.26 
 
 2) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
  

ที ่ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ 

   ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ดำเนินการจริง 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน) จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  120,000  บาท 
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1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายแยกทาง ขก. 5012 จากบ้านนายวัชกร  วิชัยวงษ์  ถึงบ้าน
นายเกรียงไกร  คำหล้า บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 1   

กองช่าง 60,000 - ข้อบัญญัติ 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นจากวัดศิริวรรณ - บ้านนางวาสนาดี   โพธิ์สกุลพานิช  บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ที่ 3   

กองช่าง 60,000 - ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน  25  โครงการ  งบประมาณ  6,462,800  บาท 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัด - ข้าง รร. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 กองช่าง 362,000 353,000 ข้อบัญญัติ 

2. โครงกาก่อสร้างถนนคสล.ไปฝายหัวเหวบ้านขามป้อม หมู่ที่ 6  กองช่าง 404,300 371,600 ข้อบัญญัติ 

3. โครงกาก่อสร้างถนน คสล. สายดงเย็น - ห้วยอีบิด บ้านดงเย็น หมู่ 5 กองช่าง 404,300 398,600 ข้อบัญญัติ 

4. โครงการก่อสร้างถนนคสล. - สายนาโพธิ์ - เชื่อมนางิ้ว - คำแคน (เส้นนาครูสงวนศักดิ์) หมู่ที่ 7  กองช่าง 455,400 442,000 ข้อบัญญัติ 

5. โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นแยก ขก. 5012 ข้างสระน้ำบ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 กองช่าง 400,200 389,800 ข้อบัญญัติ 

6. โครงกาก่อสร้างถนนคสล. เส้น แสงสว่างไปโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4  กองช่าง 422,400 409,000 ข้อบัญญัติ 

7. โครงการก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ที่ทำการ อบต. นางิ้ว  กองช่าง 800,000 800,000 ข้อบัญญัติ 

8. โครงกาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นแยก ขก.5012 ถึงหน้าบ้านนายน้อยสิน เคน
เหมาะ หมู่ที่ 1  

กองช่าง 303,000 236,000 ข้อบัญญัติ 

9. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอน กรีต เส้นแยก ขก 5012 (ศาลาที่พักผู้ โดยสาร) ถึงหน้า
บ้านผู้ใหญ่บ้าน นาโพธิ์ ม. 7  

กองช่าง 244,000 190,000 ข้อบัญญัติ 

10. จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4  กองช่าง 26,700 26,700 ข้อบัญญัติ 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน   

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ดำเนินการจริง 
หมายเหตุ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ต่อ 

11 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นแยก ขก.5012 บ้านนาโพธิ์ - คำแคน หมู่ที่ 7  กองช่าง 500,000 488,000 เงินสะสม 

12 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 เส้นแยก 5012 เชื่อมนางิ้ว - โคกผักชี กองช่าง   เงินสะสม 

13. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 เส้นนางิ้ว เชื่อม โนนสวรรค์ - คำแคน กองช่าง 339,000 338,000 เงินสะสม 

14. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 เส้นนางิ้ว - โคกผักชี กองช่าง   เงินสะสม 

15. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 เส้นนางิ้ว - คำป่าเตย กองช่าง   เงินสะสม 

16. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในบ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 เส้นดงเย็น – เชื่อมขามป้อม - หนองแสงน้อย กองช่าง 105,800 166,500 เงินสะสม 

17. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในบ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 เส้นขามป้อม – หัวเหว  กองช่าง 61,200   

18. ก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบไม่ปูหญ้าหน้าที่ทำการ อบต.นางิ้ว  กองช่าง 224,000 224,000 เงินสะสม 

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางเข้า - ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว (ด้านทิศใต้)  กองช่าง 32,000 32,000 เงินสะสม 

 20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางเข้า - ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว (ด้านทิศเหนือ)  กองช่าง 35,000 22,700 เงินสะสม 

21. ปรับปรุงหน้าต่างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว  กองช่าง 40,000 35,500 เงินสะสม 

22. ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นแยก ขก.5012 - นานายสุทธินันท์ คอนคำ ไปหนองเขียดโม้บ้าน นางิ้ว หมู่ที่ 1  กองช่าง 61,100 61,000 เงินสะสม 

23. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนาโพธิ์ -  คำแคน  หมู่ที่ 7  กองช่าง 495,400 495,400 เงินสะสม 

24. โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายแยก ขก.5012 บ้านดงเย็น-หน้าบ้านนายคำมา 

บุญขนาน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 

กองช่าง 494,000 494,000 เงินสะสม 

25. ปลูกหญ้าสนามฟุตบอลหน้าที่ทำการ อบต. นางิ้ว กองช่าง 489,000 489,000 เงินสะสม 
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ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณท่ี 
ดำเนินการจริง 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ  (แผนงานการศึกษา) จำนวน 19  โครงการ งบประมาณ  3,299,767.26  บาท 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ อบต.นางิ้ว กองการศึกษา 3,000 16,000 โอนงบเพิ่ม 
2. โครงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญฯ  กองการศึกษา 6,601 6,601 ตั้งรายการใหม่ 
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กองการศึกษา 150,000 103,040 ข้อบัญญัติ 
4. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว กองการศึกษา 210,782 188,398.56 ข้อบัญญัติ 
5. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ อบต.นางิ้ว กองการศึกษา 728,158 684,927.70 ข้อบัญญัติ 
6. โครงการจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว (รายหัว) กองการศึกษา 187,000 168,300 ข้อบัญญัติ 
7. โครงการการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์ศรีสำราญ อบต.นางิ้ว กองการศึกษา 67,800 49,720 ข้อบัญญัติ 
8. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด กองการศึกษา 30,000 - ข้อบัญญัติ 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา 130,000 130,000 ข้อบัญญัติ 
10. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นางิ้ว กองการศึกษา 539,000 400,000 ข้อบัญญัติ 
11. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอำเภอเขาสวนกวาง กองการศึกษา 20,000 - ข้อบัญญัติ 
12. โครงการงานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดโพธิ์ศรีสำราญ  อบต. นางิ้ว กองการศึกษา 15,000 - ข้อบัญญัติ 
13. โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กนักเรียนและอาเซียน วัดโพธิ์ศรีสำราญ อบต.นางิ้ว กองการศึกษา 20,000 - ข้อบัญญัติ 
14. โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง กองการศึกษา 5,000 - ข้อบัญญัติ 
15. โครงการฟันสวยยิ้มหวาน กองการศึกษา 6,000 - ข้อบัญญัติ 
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16. โครงการศึกษาดูงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ อบต.นางิ้ว กองการศึกษา 100,000 - ข้อบัญญัติ 
17. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว กองการศึกษา 20,000 - ข้อบัญญัติ 
18. อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนางิ้ว ตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กองการศึกษา 105,000 105,000 ข้อบัญญัติ 
19. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กถึง ป. 6 กองการศึกษา 1,516,000 1,447,780 ข้อบัญญัติ 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณท่ี 
ดำเนินการจริง 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ  (แผนงานสังคมสงเคราะห์)  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ  240,000  บาท 

1. โครงการจ้างเหมารถ  รับ – ส่ง เด็กยากจนและด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว กองการศึกษา 240,000 172,960 ข้อบัญญัติ 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ดำเนินการจริง 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) จำนวน  18  โครงการ งบประมาณ  292,815  บาท 

1. โครงการจัดงานกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเขาสวนกวาง(เจ้าภาพจัดงานกีฬา) กองการศึกษา 200,000 192,905 ข้อบัญญัติ 

2. โครงการส่งนักกฬีาของ อบต.นางิ้ว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กองการศึกษา 20,000 - ข้อบัญญัติ 

3. อุดหนุน ร.ร. ในเขตตำบลนางิ้ว ตามโครงการแข่งขันกีฬา (กลุ่ม) ร.ร. เขตตำบลนางิ้ว กองการศึกษา 30,000 30,000 ข้อบัญญัติ 

4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ที่ 1 กองการศึกษา 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ที่ 2 กองการศึกษา 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 
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6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ที่ 3 กองการศึกษา 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

7. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ที่ 4 กองการศึกษา 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

8. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ที่ 5 กองการศึกษา 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ที่ 6 กองการศึกษา 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ที่ 7 กองการศึกษา 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

11. โครงการประเพณเีข้าพรรษาประจำปี กองการศึกษา 120,000 34,910 ข้อบัญญัติ 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ดำเนินการจริง 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ  (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) ต่อ 

12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 1 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก กองการศึกษา 10,000 - ข้อบัญญัติ 

13. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาง้อง  หมู่ที่ 2 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก กองการศึกษา 10,000 - ข้อบัญญัติ 

14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก กองการศึกษา 10,000 - ข้อบัญญัติ 

15. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ 4 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก กองการศึกษา 10,000 - ข้อบัญญัติ 

16. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงเย็น  หมู่ที่ 5 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก กองการศึกษา 10,000 - ข้อบัญญัติ 

17. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามป้อม  หมู่ที่ 6 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก กองการศึกษา 10,000 - ข้อบัญญัติ 

18. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 7 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก กองการศึกษา 10,000 - ข้อบัญญัติ 
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ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณตาม 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี 
ดำเนินการจริง 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ (แผนงานสาธารณสุข)  จำนวน 5  โครงการ  งบประมาณ  643,434  บาท 

1. โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลนางิ้ว   สำนักปลัด 600,000 512,025 ข้อบัญญัติ 

2. โครงการฉีดพ่นหมอกควันและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลนางิ้ว สำนักปลัด 50,000 42,874 ข้อบัญญัติ 

3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

สำนักปลัด 50,000 42,885 ข้อบัญญัติ 

4. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำนักปลัด 50,000 21,000 ข้อบัญญัติ 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID - 19)และการทำหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง 

สำนักปลัด 24,650 24,650 ตั้งรายการ

ใหม่ 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณตาม 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี 
ดำเนินการจริง 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ (แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)  จำนวน 4  โครงการ งบประมาณ  189,085  บาท 

1. โครงการ อบต. นางิ้วเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี สำนักปลัด 20,000 - ข้อบัญญัติ 

2. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผู้นำ

ชุมชน และผู้ดูแล ผู้สูงอายุประจำครัวเรือน 

สำนักปลัด 180,000 176,325 ข้อบัญญัติ 

3. โครงการเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในตำบลนางิ้ว สำนักปลัด 20,000 12,760 ข้อบัญญัติ 
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4. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน การลด คัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาคมหมู่บ้าน 

สำนักปลัด 150,000 - ข้อบัญญัติ 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ
ตามอบัญญัติ 

งบประมาณท่ี 
ดำเนินการจริง 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ (แผนงานงบกลาง)  จำนวน 4  โครงการ งบประมาณ  8,143,300  บาท 

1. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น สำนักปลัด 92,000 92,000 ข้อบัญญัติ 

2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ สำนักปลัด 42,000 42,000 ข้อบัญญัติ 

3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตำบลนางิ้ว สำนักปลัด 5,962,800 5,799,700 ข้อบัญญัติ 

4. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการภายในตำบลนางิ้ว สำนักปลัด 2,246,400 2,209,600 ข้อบัญญัติ 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี 
ดำเนินการจริง 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานการเกษตร) จำนวน  3  โครงการ งบประมาณ  14,800  บาท 

1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศรีรินทร มหาวชิรกรณฯ สำนักปลัด 20,000 - ข้อบัญญัติ 
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2. โครงการปลูกหญ้าแฝกหนองผือตำบลนางิ้ว สำนักปลัด 5,000 - ข้อบัญญัติ 

3. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สำนักปลัด 20,000 14,800 ตั้งรายการใหม่ 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี 
ดำเนินการจริง 

หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) จำนวน 4  โครงการ งบประมาณ 18,808 บาท 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักปลัด 10,000 8,914 ข้อบัญญัติ 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด 10,000 - ข้อบัญญัติ 

3. โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำนักปลัด 30,000 - ข้อบัญญัติ 

4. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.นางิ้ว สำนักปลัด 10,820 10,820 ตั้งรายการใหม่ 

 
 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณท่ี 
ดำเนินการจริง 

หมายเหตุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน  34  โครงการ งบประมาณ  824,520  บาท 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหารข้าราชการท้องถิ่น  และ

พนักงานจ้างท้องถิ่น 

สำนักปลัด 100,000 77,060 ข้อบัญญัติ 

2. โครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น     สำนักปลัด 250,000 - ข้อบัญญัติ 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร   สำนักปลัด 50,000 27,460 ข้อบัญญัติ 

4. โครงการอบรม  และทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  ของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และผู้นำหมู่บ้าน              

สำนักปลัด 300,000 - ข้อบัญญัติ 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อบต.นางิ้ว กองคลัง 10,000 - ข้อบัญญัติ 

6. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีในตำบลนางิ้ว กองคลัง 300,000 300,000 ข้อบัญญัติ 

7. อุดหนุนเทศบาลตำบลเขาสวนกวางตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                               

สำนักปลัด 35,000 35,000 ข้อบัญญัติ 

8. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง   ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ
เขาสวนกวาง                                                                               

สำนักปลัด 30,000 30,000 ข้อบัญญัติ 

9. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง  ตามโครงการประเพณี ไก่ย่างเขาสวนกวาง        และ
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 

สำนักปลัด 60,000 60,000 ข้อบัญญัติ 

10. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง ตามโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลงานไหม ประเพณีผูก
เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น                                                          

สำนักปลัด 15,000 - ข้อบัญญัติ 

11. อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น                                                     

สำนักปลัด 20,000 - ข้อบัญญัติ 
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12. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง ตามโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯแบบแผนรัฐพิธี   สำนักปลัด 15,000 15,000 ข้อบัญญัติ 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณท่ี 
ดำเนินการจริง 

หมายเหตุ 

13. อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการอุดหนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

สำนักปลัด 20,000 - ข้อบัญญัติ 

14. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตำบลนางิ้ว หมูท่ี่ 1    

สำนักปลัด 15,000 15,000 ข้อบัญญัติ 

15. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตำบลนาง้อง หมู่ที่ 2                                                                  

สำนักปลัด 15,000 15,000 ข้อบัญญัติ 

16. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตำบลโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3                                                                  

สำนักปลัด 15,000 15,000 ข้อบัญญัติ 

17. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตำบลแสงสว่าง หมู่ที่ 4                                                                  

สำนักปลัด 15,000 15,000 ข้อบัญญัติ 

18. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตำบลดงเย็น หมูท่ี่ 5                                                                  

สำนักปลัด 15,000 15,000 ข้อบัญญัติ 

19. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตำบลขามป้อม   หมู่ที่ 6                                                                  

สำนักปลัด 15,000 15,000 ข้อบัญญัติ 

20. อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตตำบลนาโพธิ์   หมู่ที่ 7                                                                  

สำนักปลัด 15,000 15,000 ข้อบัญญัติ 
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21. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล   และ  น้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่ 1                                                                            

สำนักปลัด 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

22. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล   และ  น้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่ 2                                                                            

สำนักปลัด 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

23. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  และ  น้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่ 3                                                                            

สำนักปลัด 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

ลำดับ โครงการพัฒนา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณท่ี 
ดำเนินการจริง 

หมายเหตุ 

24. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และ  น้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่ 4                                                                            

สำนักปลัด 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

25. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และ น้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่ 5                                                                            

สำนักปลัด 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

26. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และ น้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่ 6                                                                            

สำนักปลัด 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

27. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลนางิ้ว  ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และ   น้ำเสีย 
ภายในหมู่ที่ 7                                                                            

สำนักปลัด 5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

28. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 1 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 

29. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาง้อง  ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 2 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 
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30. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสวรรค์  ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 3 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 

31. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแสงสว่าง  ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 4 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 

32. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงเย็น  ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 5 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 

33. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามป้อม  ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 6 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 

34. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาโพธิ์  ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 7 

สำนักปลัด 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 

4) รายงานโครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมดจำนวน  30  โครงการ จำนวนงบประมาณ  1,276,000  บาท 

ที ่ โครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายแยกทาง ขก. 5012 จากบ้านนายวัชกร  วิชัยวงษ์  ถึงบ้านนายเกรียงไกร  คำหล้า 

บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 1   

60,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นจากวัดศิริวรรณ - บ้านนางวาสนาดี   โพธิ์สกุลพานิช  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3   60,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

3. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด 30,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

4. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอำเภอเขาสวนกวาง 20,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

5. โครงการงานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดโพธิ์ศรีสำราญ  อบต. นางิ้ว 15,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

6. โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กนักเรียนและอาเซียน วัดโพธิ์ศรีสำราญ อบต.นางิ้ว 20,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 
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7. โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง 5,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

8. โครงการฟันสวยยิ้มหวาน 6,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

9. โครงการศึกษาดูงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ อบต.นางิ้ว 100,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

10. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางิ้ว 20,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

11. โครงการส่งนักกีฬาของ อบต.นางิ้ว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 20,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่ 1 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก 10,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

13. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาง้อง  หมู่ที่ 2 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก 10,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 3 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก 10,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

15. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแสงสว่าง  หมู่ที่ 4 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก 10,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

16. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงเย็น  หมู่ที่ 5 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก 10,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

 
ที ่ โครงการ จำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 

17. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามป้อม  หมู่ที่ 6 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก 10,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

18. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 7 ตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก 10,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

19. โครงการ อบต. นางิ้วเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี 20,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

20. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน การลด คัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาคมหมู่บ้าน 

150,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

21. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศรีรินทร มหาวชิรกรณฯ 20,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 
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22. โครงการปลูกหญ้าแฝกหนองผือตำบลนางิ้ว 5,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

23. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.นางิ้ว 10,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

24. โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 30,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

25. โครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น     250,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

26. โครงการอบรม  และทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  ของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ

ท้องถิ่น พนักงานจ้าง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และผู้นำหมู่บ้าน              

300,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

27. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อบต.นางิ้ว 10,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

28. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง ตามโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน

กาชาดจังหวัดขอนแก่น                                                          

15,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

29. อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดจังหวัดขอนแก่น 

20,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

30 อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการอุดหนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 20,000 ไม่ได้จัดทำโครงการ 

รวม 1,276,000 บาท 

 
5) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการตามข้อบัญญัติ โครงการตั้งจ่ายใหม่ ดำเนินการจริง โครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย หมายเหตุ 
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ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 111 22 6,055,000 15 2,876,500 25 6,462,800 2 120,000  
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

88 69 11,807,450 2 31,251 41 12,808,401.26 18 476,000 
 

3. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

4 3 25,000 1 14,800 1 14,800 2 25,000 
 

4. การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

8 4 60,820 1 10,820 4 18,808 2 40,000 
 

5. การบริหารจัดการองค์กรและ
ภาครัฐ 

27 19 782,000 - - 34 824,520 6 615,000 
 

รวม 238 117 18,730,270 19 2,933,371 105 20,129,329.26 30 1,276,000  
 

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  238 โครงการ  งบประมาณ   67,765,071  บาท 

2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติปี 2563  จำนวน  117 โครงการ  งบประมาณ   18,730,270  บาท 

3. โครงการที่ที่โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ปีงบประมาณ 2563  จำนวน  19 โครงการ  งบประมาณ   2,933,371  บาท 

4. โครงการที่ดำเนินการจริงตามปีงบประมาณ 2563  จำนวน  105 โครงการ  งบประมาณ   20,129,329.26  บาท 

5. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563  จำนวน  30  โครงการ  งบประมาณ   1,276,000  บาท
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ส่วนที่ 3  

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
นางิ้ว  

20 18 90 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 54 83 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว       10 9 90 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วในเขตจังหวัด       10 9 90 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 90 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์        5 3 60 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 80 
 3.8 แผนงาน       5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน 100 85 85 
 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว   ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้ว   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด   ในการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว มีข้อมูลสอดคล้องครบถ้วน 

2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในภาพรวม  ได้คะแนนระดับ  13  คะแนน   
คิดเป็นร้อยละ 86  ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

3) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  แผนงาน  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม และผลผลิต/โครงการ องค์การ
บริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้คะแนนระดับ  54  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 83  ของคะแนน 
 
 
 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          

2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 80 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 80 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 48 80 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 80 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 
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 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 80 80 

 
  ชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนางิ้วและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วที่กำหนดไว้
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  การกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานมีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

   
 
 
 
3. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      
  การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/
เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม  

  3.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 ที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่มในเชิงปริมาณ
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  จำนวนที่กำหนดไว้คือ 136  
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 57.14  ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  238  โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)  โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ที่ได้สามารถดำเนินการไดจ้ริงมีจำนวน  105  โครงการ  จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน  30 โครงการ  
โครงการทีโ่อนตั้งจ่ายใหมม่ีจำนวน  19  โครงการ  

  3.2 คุณภาพ (Quality)  
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิมในเชิงคุณภาพ 
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พบว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่  ประชาชนพึงพอใจในการดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ  

  3.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
งบประมาณโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ ้วได้คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำ 
โครงการ ได้แก่  
  (1) ความประหยัด (Economy)  
  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
  (4) ความยุติธรรม (Equity)  
  (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
   ซึ่งมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการ
พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่า
ร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่น ๆ 

  3.4 เวลา (Time)  
   ระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้  โดยเริ่มต้นในช่วงต้นปีงบประมาณและจบลงตามห้วงระยะเวลาการทำสัญญาจ้างงานซึ่งอยู่
ภายในปีงบประมาณ ทำให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว 
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ส่วนที่ 4 
 
 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม          

    1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามข้อบัญญัติ โครงการต้ังจ่ายใหม่ ดำเนินการจริง โครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย 
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จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

22 6,055,000 15 2,876,500 25 6,462,800 2 120,000 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

69 11,807,450 2 31,251 41 12,808,401.26 18 476,000 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

3 25,000 1 14,800 1 14,800 2 25,000 

4. การเสริมสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

4 60,820 1 10,820 4 18,808 2 40,000 

5. การบริหารจัดการ
องค์กรและภาครัฐ 

19 782,000 - - 34 824,520 6 615,000 

รวม 117 18,730,270 19 2,933,371 105 20,129,329.26 30 1,276,000 

 
 สรุปความสำเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วสามารถได้
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 117 โครงการ 
งบประมาณจำนวน 18,730,270 บาท  มีการจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ 
จำนวน  19  โครงการ  จำนวนงบประมาณ 2,933,371 บาท  รวมจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ทั้งหมด  136  โครงการ  
ยอดรวมของงบประมาณจำนวน 21,663,641  บาท  คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  238  โครงการได้ 57.14  ในส่วนของ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน  30  โครงการ  จำนวนงบประมาณ 1,276,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  12.61  

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนา
งิ้ว มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดย 
  1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
  3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  4) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
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ซึ่งมแีนวทางการพัฒนาให้เกิดความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมายในระยะยาว คือ 
1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

  2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
  3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
  4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
  5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

1.3  ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

มี 5 ประการ ได้แก่ 
(1)  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง จากการจัดเวทปีระชาคมเพ่ือสอบถามและรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของ
ประชาชน ประชาชนเป็นผู้นำเสนอข้อมูล ปัญหาความเดือดร้อนและต้องการ  ซึ่งทำให้โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประสบความสำเร็จได้รับความร่วมมือจากประชาชน และเกิดความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่น  

(2)  การร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์  

ประสานงานให้ประชาชนได้เข้าร่วมเสนอแนะ ความต้องการ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ
ให้แก่ประชาชน  ในกรณีประชาชนจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณอุดหนุน  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความรู้แก่ประชาชนในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  ตามระเบียบของทางราชการ 
การประสานงาน เสนอแนะ  การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ทำให้เกิดการช่วยเหลือและร่วมมือกัน
ในการดำเนินงานโครงการต่างๆมากขึ้น  
     (3)  การนำวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

การดำเนินโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง  วิสัยทัศน์  นโยบาย  ยุทธศาสตร์ และ เป้าหมาย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้  ซ่ึงการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบายของผู้บริหาร
ให้แก่บุคลากรผู้ดำเนินงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียว นำไปสู่การปฏิบัติการจัดทำและดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  
     (4)  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การดำเนินโครงการจะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคของ 
การดำเนินโครงการ งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินโครงการมีความคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด จะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทำให้เกิดการพัฒนา การปรับปรุงการทำงานและเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังทำให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
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 (5)  ความเพียงพอของงบประมาณ 
การดำเนินโครงการที่จะให้สำเร็จจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ 

โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น 

 

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบ
การติดตามและประเมินผล เป็นเครื ่องบ่งชี ้ว ่าแผนพัฒนาท้องถิ ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพ่ือจะได้นำข้อมูลดังกล่าว
ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว    
  1. โครงการ/กิจกรรม ที ่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติควรตั ้งงบประมาณให้
สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง   
  2. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ควรมีการปรับปรุง
รูปแบบการดำเนินงานให้ดีขึ้นกว่าทุกปีท่ีผ่านมา โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ  
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  4. โครงการ/แผนงานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ  
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว  
ให้มากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการ ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  
ระหว่างดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
  6. ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วเป็นปัจจุบัน เพ่ือ
สามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน และนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
เพ่ือประชาชนรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                   8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  


