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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาตําบลหวยยาง   
 

 



 
 
 
เรื่อง                    หนา  
 
สวนท่ี  1  บทนํา             
 
สวนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน         
 
สวนท่ี  ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น      
 
สวนท่ี  ๔  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓     

     แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)           
     แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางตามแผนงาน 
          (๑)  การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)           
          (๒)  สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓            
     สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (จากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย และ   
         จากจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
              

สวนท่ี  ๕    สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางการพิจารณา  
      การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 
      ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการ   

              ใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)    
        
สวนท่ี  6  ขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
 
 
ภาคผนวก  ประกาศ 
  

 
 
 
 
 
 

 



สวนที่ ๑ 
 
 

 
เนื่องดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    

ท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ  เพ่ือประชาชน  
ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  แมวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ี แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด     
ท้ังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  โดยใหจัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมี
ประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสูการบูรณาการ
รวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

 
 
 

๑) เปนการลด... 

บทนําบทนําบทนํา   

 



๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไม
สามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  เพราะฉะนั้น  จึงตองมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีวางไว   ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดประกาศใชไปเม่ือวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมท้ังไดดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับท่ี ๑,2 และ 3  ไปแลวนั้น  
เพราะฉะนั้น  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
จะตองดําเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  ซ่ึงประกอบไปดวย     

๑.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๖  ขอ ๒๙  (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ซ่ึง
แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒   

๒.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งท่ีสมาดวย ๔ เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย    

๑. ความหมาย... 
 

 
    

 



 
 

 
“ระบบติดตาม” เปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร 
เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา ในการดําเนินงานใหลุลวง 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ี
ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขา
หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดาน
ตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ี
ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับ
ความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ี
จะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ี
จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีได
ดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและ
ประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจาก 
การติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใช
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใดจะดําเนินการตอหรือยุติ
โครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวาการดําเนินการ
ใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปน
งบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวน 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 



เปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซ่ึงเปนการประเมินท้ังแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุ
ทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตาม
วัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไป
ตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวน
รวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการ
ดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัด
ระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหาร
ทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคา  ตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  
องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการ
วางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็
ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับให
ม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือ
พบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทาย
เม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีต้ัง
ไวไดอยางดียิ่ง     

 
๓.  วัตถุประสงค... 

 



 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรงุแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
ใหกรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ขอ  ๒๘  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได (แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ  ๑๑  วรรค ๒   ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาง ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยางตามระเบียบ
ดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว   

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

 
 

ข้ันตอนท่ี ๓ ... 
 

๓.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๔.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 



ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  ท่ี
แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒    

ข้ันตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ  ๓๐ (๕)  ท่ี
แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๓   

 
 
 
 
 
 
 
    

ผังข้ันตอนการ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

๕.  กรอบ... 
 

ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบใน
ท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดย
อยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 



 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ขอ  ๗  และคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  ดังนี ้

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน  
พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เ ด็กไดรับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ   ผู พิการ ผูปวยเอดส  

ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  
สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

 
๓)  ดานการจัด... 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 



๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวใน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะท่ีเปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและ
ไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และ
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปน
ชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  
ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดบัประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม  

๕.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมูบานท่ีบางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

การวิเคราะห... 

 



(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ 
บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําได
หลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๓  รวมท้ังท่ีเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และแกไข   
๕.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน

พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
๕.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
 

(๓)  หวงระยะเวลา... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 



  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

(๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการ

รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  
และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  
เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  

ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ 
มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนํา
ขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถาม
ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการ
ดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 

   
     สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   
 
 

๗.๑  การติดตาม... 

๗.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

 



๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตองดําเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจายงบประมาณ  คงเหลือ  
และผลสําเร็จของโครงการ  โดยใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดย
ผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยางในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยางในแตละยุทธศาสตร 

(แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ 

 
 

 
๘.  ประโยชน... 

 
 
 
 
 
 

 



     
 

๑)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                         

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบตัิ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบตัิใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมี
ความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 
และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูให
การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง   

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 

 
 
 
 
 

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

 

๘.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 
 

 



สวนที่ 2 
 
 
 

 
 

1.1  ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล  เดิมตําบลหวยยาง แยกออกมาจากตําบลดานชาง  
เปนตําบล  1  ใน 9  ตําบลของอําเภอบัวใหญ  ซึง่ปจจุบันแยกการปกครองออกเปน  12  
หมูบาน  และไดยกฐานะจากสภาตําบลหวยยางเปนองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เมื่อป  
พ.ศ. 2539  ตําบลหวยยาง  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยูติดกันทองถิ่นใกลเคียง และจังหวัดใกลเคียง   
ดังนี ้
 

ทิศเหนือ ติด       เขตองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
  ทิศตะวันออก ติด       เขตองคการบริหารสวนตําบลดานชาง     
  ทิศใต  ติด       เขตเทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด และ อบต.หนองแจงใหญ    
  ทิศตะวันตก ติด เขตองคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล อ.แกงสนามนาง  
 

โดยตําบลหวยยาง  ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอบานบัวใหญ  อยูในเขตการปกครองของอําเภอบัวใหญ  
หางจากตัวอําเภอระยะทาง  15 กิโลเมตร 4 0  ตําบลหวยยาง  มีพ้ืนท่ีประมาณ  59.86 ตารางกิโลเมตร เนื้อท่ี 
30,443 ไร  โดยมีพ้ืนท่ีแยกเปนรายหมูบาน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ประชากร 
1 ดานชาง 669 
2 ดอนกระชาย 428 
3 หวยยาง 839 
4 ขามเตีย้ 908 
5 หวยครอ 337 
6 ดงบัง 768 
7 เกาง้ิว 554 
8 บุไทย 491 
9 หนองหญาปลอง 908 

10 สระไผ 220 
11 ดงสวาง 771 
12 หนองไผงาม 625 

   

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน 

๑.  ดานกายภาพ 
 

 



แผนที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ  จังหวดันครราชสีมา 

 

 
 

ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

  1.  นายสมปอง  จันปญญา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  2.  นายนายวิชัย  ศรีบุตรสี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  3.  นายบุญสวน พลศรีราช  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  4.  นายจีระศักดิ์  วงศชาลี  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   

   
 

โครงสรางคณะผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
 

 



สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

1.  นางฉวี  โสดก                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
2.  นายอุดร   จัดนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  1 
3.  นายสันต   ขอเสริมกลาง         สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง หมูท่ี  2 
4.  นายสงวน  ตรวจนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  2 
5.  นายแสงวิจิตร  ทับอาสา สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  3 
6.  นายพิสิทธิ์  กองทุงมน   สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  4 
7.  นายสุข  ราชตั้งใจ        สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  5 
8.  นายสมาน  พันธุมี  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  6 
9. นายดาว  ผางเวทย               สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  6 
10. นายชนะชัย  วฒันาพุฒ ิ สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   7 
11. นายหนูเพียร  โคกสีนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   7 
12. นายคําพา  สุวิชัย                 รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
13. นายประเสริฐ  สาอุตม           สมาชิกสภา อบต.หวยยาง  หมูท่ี 8 
14. นายเสง่ียม  หาชัยอินทร  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   9 
15. นางหอมจันทร  สงสุรีย สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   9 
16. นายอาคม  พลยางนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   10 
17. นายบุญมี  ศรีบุตรศรี      สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   10 
18. นายวิชิต  ศึกษา         สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   11 
19. นางนภาศรี  ปองลอด   สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   12 
 
 

 
              

 

โครงสรางการแบงสวนราชการ  (จํานวน  6  สํานัก/กอง) 
พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง 

๑.  สํานักงานปลัด 
(1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(2)  หัวหนาสํานักปลัด   
(3)  นักทรัพยากรบุคคล   
(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
(5)  นิติกร 
(6)  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน   
(7)  เจาพนักงานธุรการ   
(8)  เจาพนักงานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
   
 

-  พนักงานจางท่ัวไป  
    (๑)  คนงานท่ัวไป(ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)   
    (๒)  คนงานท่ัวไป(พนักงานขับรถยนต)   
    (3)  คนงานท่ัวไป(แมบาน) 
    (4)  ยาม 
-จางเหมาบริการ 
    (1)  แมบาน 
 
 
 
 
 

 



๒.  กองคลัง 
(1)  ผูอํานวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการเงินและบัญชี  
(3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
(4)  นักวิชาการพัสดุ  
(5)  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   
(6)  เจาพนักงานพัสดุ   

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (1)  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   
-  พนักงานจางท่ัวไป 
   (1)  คนงานท่ัวไป(ผช.จนท.การเงินและบัญชี) 
-  จางเหมาบริการ 
   (1) ผช.เจาหนาท่ีพัสดุ 
 

๓. กองชาง 
(1)  ผูอํานวยการกองชาง     
(2)  นายชางโยธา    

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูชวยชางไฟฟา 
-  จางเหมาบริการ   
   (๑)  ผูชวยชางโยธา   

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา  
(3)  เจาพนักงานธุรการ    
(4)  ครู  จํานวน  1  ตําแหนง 

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  3  ตําแหนง 
-  พนักงานจางท่ัวไป 
   (1)  คนงานท่ัวไป(ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ) 
 

5.  กองสงเสริมการเกษตร 
(1)  ผูอํานวยการองสงเสริมการเกษตร 
(2)  เจาพนักงานการเกษตร 

-  พนักงานจางท่ัวไป 

    (1)  คนงานท่ัวไป 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) นักพัฒนาชุมชน   
 

 

รวม จํานวน  24  คน จํานวน  ๑5  คน 
  

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 1 สํานัก กับอีก  5  กอง 
ท้ังหมด  6  สวนราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน  24  คน  พนักงานจาง  จํานวน  ๑5  คน  รวมท้ังสิ้น  
39  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  สํานักงานปลัด 
มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทําแผนพัฒนาตําบลการจัดทํารางขอบังคับการ

จัดทําทะเบียนคณะผูบริหาร  สมาชิก อบต. การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให
คําปรึกษางานในหนาท่ีและความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ท้ังหมด  การดําเนินการ  เก่ียวกับการอนุญาตตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  ๑๐  งาน  คือ 

 



1.1  งานบริหารท่ัวไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว  
   -  งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานขอบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.4  งานตรวจสอบภายใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนการสาธารณสุขและขอบังคับตําบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุขงานเฝาการระวังโรคการเผยแพรฝกอบรมการใหสุขศึกษาการ
จัดทํางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานดานสิ่งแวดลอม  ใหบริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆาสัตว  
จําหนายเนื้อสัตวและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของคือ 

1.๕  งานอนามัยและส่ิงแวดลอม     
  -  งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 

 



  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 

       -  งานปองกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  -  งานสงเสริมและเผยแพร 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

                           -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝาระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 

      -  งานโรคเอดส 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     
มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกับการเงินการ

เบิกจายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได ประเภทตางๆ  
การเบิกตัดปการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณการหักภาษีและนําสงเงินคงเหลือประจําวันการรับ และจายขาด
เงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสินของอบต.    
ตรวจสอบงานของจงัหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดินการเรงรัดใบสําคัญและเงินยืมคางชําระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเรงรัดจัดเก็บรายได  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน คือ 

 
 
 
  

 



2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจายเงิน 
   -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี    

   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได    

  -  งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
  -  งานพัฒนารายได 
  -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ    

  -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
3.  กองชาง   

มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการ ใชจายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพ่ือ ดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งจายจากเงินรายไดของ อบต. งานบํารุงซอม และจัดทําทะเบียน  สิ่งกอสราง ท่ี
อยูในความรับผิดชอบของ อบต.การใหคําแนะนําปรึกษา เก่ียวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบ กอสราง 
แกอบต. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซอมแซม วัสดุครุภัณฑ   และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน  คือ 
  3.1  งานกอสราง       

-  งานกอสรางและบูรณะถนน 
  -  งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
  -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

 



  -  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ํา 
  -  งานจัดตกแตงสถานท่ี 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  -  งานสํารวจและแผนท่ี 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา สงเสริมการวิจัยการ
วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบ  การพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แบงสวน
ราชการภายในออกเปน  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และเครือขายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
4.3  งานฝายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 

 



  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 5.  กองสงเริมการเกษตร 
  มีภาระหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตร และงานสงเสริมปศุสัตว และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
ดังนี้ 

5.1 งานสงเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการทางการเกษตรและเทคโนโลยี 
- งานสงเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุพืช 
- งานปองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
- งานเพาะชําและปุยเคมี 
- งานบรรจุภัณฑและรานคาสาธิต 
5.2 งานสงเสริมปศุสัตว 
- งานวิชาการปศุสัตวและเทคโนโลย ี
- งานสงเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุสัตว 
- งานเพาะพันธุและอนุบาลสัตว 
- งานปองกัน  ควบคุมโรคติดตอ และกักสัตว 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหนาท่ีเก่ียวการงานสวัสดิการสังคม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห 

การสงเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผูสูอายุ  ผูพิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และ
ชุมชนแออัด  และการใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียว 
ของมีท้ังหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  6.1  งานสังคมสงเคราะห       

-  งานสังคมสงเคราะห 
-  งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  6.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  6.3  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานสงเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตรี 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีสภาพท่ัวไปของ
พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม มีลําหวย  คลอง  และสระน้ํากระจายตามพ้ืนท่ี  จึงเหมาะแกการทําการเกษตร 

 



 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศท่ัวไปของเขตพ้ืนท่ีตําบลหวยยางมีความคลายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางโดยท่ัวไปจําแนกไดดังนี้ 
  ฤดูรอน เริ่มตนระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน อากาศรอนจัดและแลงจัดติดตอเปนระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีนอย และมีพายุฤดูรอนเปนบางชวงท่ีมีคลื่นความรอนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มตนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศรอนและมีพายุลมฝนฟาคะนองลมแรง
กวาปท่ีแลวและมีภาวะฝนท้ิงชวงในบางชวง  

ฤดูหนาว เริ่มตนระหวางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตตําบลหวยยางจํานวน รอยละ 70 มีลักษณะเปนดินรวนปน
ทราย จึงไมสามารถเก็บกักน้ําได พ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนใหญ จะปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง ตามลําดับ 

1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค - บริโภค  จํานวน  41  แหง   แหลงน้ํา
ท้ัง 41 แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินการขุดลอก
แหลงน้ําและกอสรางฝายก้ันน้ําเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ลําหวย  2 แหง  สระน้ํา  24 แหง 
    หนองน้ํา 2 แหง  บอน้ําตื้น - แหง 
    ลําคลอง  - แหง  บอบาดาล 12 แหง 
    บึง  - แหง  อางเก็บน้ํา 1 แหง 
    แมน้ํา  - แหง  ฝาย  - แหง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง  เหมือง  - แหง 

1.6  ลักษณะของไม/ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีปาไมสาธารณะ จํานวน 3 
แหง คือโคกดินแดง  โคกทําเลปาชา และโคกตลุกหิน มีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ 
และทางราชการปลูกในวันสําคัญของชาติ และตนไมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
 
 

 2.1 เขตการปกครอง  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ประกอบดวยหมูบาน 12 หมูบานมีพ้ืนท่ีอยู
ในองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 12 หมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี  1  บานดานชาง  ผูปกครอง  นายประสาสน  เกษนอก    ผูใหญบาน 
หมูท่ี  2  บานดอนกระชาย ผูปกครอง  นายสมศักดิ์  จงผาดกลาง ผูใหญบาน 
หมูท่ี  3  บานหวยยาง  ผูปกครอง  นายศิรวุฒิ  ศรีไสล  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  4  บานขามเตี้ย  ผูปกครอง  นายสุรศักดิ์  จอดนอก  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  5  บานหวยครอ  ผูปกครอง  นายกิตติ  หัสจะรวย  ผูใหญบาน  
หมูท่ี  6  บานดงบัง  ผูปกครอง  นายสุพิน  แสงวันดี        ผูใหญบาน 
หมูท่ี  7  บานเกาง้ิว  ผูปกครอง  นายสิขจินดา  ฝายเปน  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  8  บานบุไทย  ผูปกครอง  นายประวัติ  บุญคํามูล  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  9  บานหนองหนาปลอง ผูปกครอง  นายสถาพร  โคตะล ี  กํานันต.หวยยาง  
หมูท่ี  10  บานสระไผ  ผูปกครอง  นายชุมแพ  ทองผดุง        ผูใหญบาน 
หมูท่ี  11  บานดงสวาง  ผูปกครอง  นายประวิทย  อาจจุลฬา ผูใหญบาน 

๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 

 



หมูท่ี  12  บานหนองไผงาม ผูปกครอง  นายศิริพงษ  ขอเสริมกลาง ผูใหญบาน 

 2.2 การเลือกตั้ง   
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีท้ังหมด  12  หมูบาน  ประชาชนใหความรวมมือดานการ

เลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใช
สิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  4,260 คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  
5,507   คน  คิดเปนรอยละ  77.35  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 4,260 
คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  5,507   คน  คิดเปนรอยละ  77.35  ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขาง
สูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวน
ตําบล คือ ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงาน
อําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําได
และทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข ใหการ
เลือกตั้งทุกประเภทมีความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  

 

3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร   
 

จํานวน  12  หมูบาน  (ป พ.ศ. ๒๕๖3) 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ ดานชาง 200 321 348 

๒ ดอนกระชาย 122 213 215 

๓ หวยยาง 223 433 406 

๔ ขามเตี้ย 218 461 447 

๕ หวยครอ 89 167 170 

๖ ดงบัง 217 366 402 

7 เกาง้ิว 162 282 272 

8 บุไทย 114 236 255 

9 หนองหญาปลอง 211 450 458 

10 สระไผ 51 114 106 

11 ดงสวาง 184 390 381 

12 หนองไผงาม 189 318 307 

รวมท้ังส้ิน 1,980 3,751 3,767 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอบัวใหญ  ณ เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25๖3 

 



~ ๓๕ ~ 
 

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  (ป พ.ศ. ๒๕๖3) 

ประชากร หญิง ชาย ชวงอายุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 757 827 อายุตํ่ากวา  ๑๘  ป 

จํานวนประชากร 2,328 2,306 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป 

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 689 611 อายุมากกวา  ๖๐ ป 

รวม 3,774 3,744 ทั้งส้ิน  7,518  คน 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอาํเภอบัวใหญ ณ เดือนกนัยายน  พ.ศ. 25๖3 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ดานการศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีการจัดการดานการศึกษา  โดยมี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน  ๒ แหง มีโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  จํานวน  6  แหง  ตามขอมูล  ดังน้ี   
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖3 

ที ่ ชื่อศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖3 
จํานวนนักเรียน 

หมูที ่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเต้ีย 4 12 10 22 
2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง 6 13 3 16 

รวม 25 13 38 
  

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเต้ีย 
-  มีครูผูดูแลเด็ก  จํานวน    -  คน    
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    2    คน 

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงบัง   
-  มีครูผูดูแลเด็ก   จํานวน    1  คน    
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    1   คน 

 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 

 



~ ๓๖ ~ 
 

 
สภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยยาง 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนข้ึน จํานวน  ๑  แหง  เพื่อเปนองคกร
เครือขายเช่ือมโยงกลุมเด็กและเยาวชนในองคการบริหารสวนตําบลหวยยางที่มีการดําเนินงานในดานตางๆ เขา
ดวยกันอยางเปนระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยางภายใตหลักการ “เด็กนําผูใหญหนุน”  ซึ่งในปจจุบันน้ีสภาเด็กและเยาวชนเปนองคกรนิติบุคคล ภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสํานักงานต้ังอยูที่  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

ขอมูลโรงเรียนสังกดั สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 

จํานวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
รวม 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบานดานชาง 7 11 11 8 11 12 3 10 10 83 

 ๒. โรงเรียนบานหวยยาง 5 7 8 4 8 5 10 8 5 60 

 ๓. โรงเรียนบานขามเต้ีย 0 27 16 10 17 13 14 9 12 118 

4.  โรงเรียนบานดงบัง 0 9 10 19 16 12 13 19 10 108 

5.  โรงเรียนบานเกาง้ิว 5 5 5 6 6 8 9 7 6 57 

6.  โรงเรียนบานหนองหญาปลอง 6 10 11 6 5 7 12 9 3 69 

รวมทั้งส้ิน 23 69 61 53 63 57 61 62 46 495 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  ณ ธันวาคม ๒๕๖3 
 

4.2  สาธารณสุข     
               -  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานดงบัง  จํานวน  1  แหง  ต้ังอยูบานดงบัง  หมูที่  1 

  -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  12  แหง  หมูที่  1 – 12 
   -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสร.ร.)  6  แหง    
  -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)  12  แหง   
  -  อัตราการใชสวมราดนํ้า  รอยละ  100 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน  และทําลายทรัพยสินของราชการ  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหวยยางก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุ
ดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือจากขอมูลที่สํารวจพบวามีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแกปญหาของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง น้ันไดบรรจุโครงการติดต้ังกลองวงจรปด ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 
เรียบรอยแลว รวมทั้งไดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวก

 



~ ๓๗ ~ 
 

ใหกับประชาชน  แตปญหาที่พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การ
ขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมให
เกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได  ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่ทางองคการ
บริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรบัวใหญ ได

แจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลหวยยางทราบน้ันพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีผูที่ติดยาเสพติด
แตเม่ือเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เน่ืองมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  
ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยางสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทาน้ัน เชน การณรงค  การประชาสัมพันธ  
การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแต
กรณี ทั้งน้ี องคการบริหารสวนตําบลหวยยางก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังน้ี 

(๑)  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทําบัตรผูพกิาร 
(๔)  ดําเนินโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  
(๕)  ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ดําเนินโครงการสงเคราะหครองครัวผูยากไรที่ตกเกณฑ จปฐ.    
(๗)  ดําเนินโครงการสรางและซอมที่อยูอาศัยใหกับผูยากไร  รายไดนอย  ผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน  
(๑๐) จัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุ 

 
 
 

            5.1 การคมนาคมขนสง 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไมมี บขส. แตจะมีรถโดยสารประจําทางของแตละหมูบาน และ

รถยนตสวนตัวเขาในตัวอําเภอบัวใหญ  และจะมีรถประจําทางว่ิงผานโดยว่ิงจากขนสงอําเภอบัวใหญ ผาน บานหนอง
หญาปลองหมูที่ 9  ปลายทางคือจังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร (เปนเสนทางลัดไปกรุงเทพฯ  ซึ่งในชวง
เทศกาลจะมีรถว่ิงผานเปนจํานวนมาก) 

 ๕.2  เสนทางคมนาคม 
การคมนาคมของตําบลหวยยาง มีเสนทางที่สามารถเขามาสูตัวตําบลได  2  เสนทางหลัก  ดังน้ี 

      ถนนทางหลวงสายโคกสี-ตะโก 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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 ถนนภายในตําบล 
  1.  ถนน คสล.  จํานวน  ๓๐  สาย  สภาพใชงานไดดี 

2.  ถนนลูกรังในหมูบาน จํานวน  2๕  สาย สภาพใชงานไดดี แตจะลําบากในฤดูฝน 
                    3.  ถนนดินเช่ือมระหวางหมูบานและตําบลใกลเคียง  จํานวน  1๒  สาย  สภาพใชงานไดดี 
แตจะลําบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จํานวน   ๑    สะพาน 
  การจัดการขนสงมวลชน  ประกอบดวย 
   -  รถโดยสารประจําทาง  สายบัวใหญ-จังหวัดนครราชสีมา 

สายบัวใหญ - จังหวัดชัยภูมิ 
   -  รถไฟ (รฟท.)   สาย (๑)  บัวใหญ – แกงคอย  

(๒)  หนองคาย – กทม.  
       (๓)  อุดรธานี – กทม. 

 5.2 การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสอง

สวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  เน่ืองจากมีปญหาในเรื่องงบประมาณไม
เพียงพอ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่  
และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร  และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได
ชวยกันแกไขปญหาใหกับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีกิจการประปาแตละหมูบานไดบริหารจัดการ

เอง และทุกหมูบานสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  แตจะมีปญหาในปที่
ผานมามีบางหมูบานที่เกิดปญหาภัยแลงซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดแกไขปญหาโดยการใชเครื่องสูบ
นํ้าจากสระหน่ึงไปยังอีกสระทีใ่ชระบบประปาและสามารถแกไขปญหาใหประชาชนได องคการบริหารสวนตําบลก็ได
นําโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหลงนํ้าบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในปตอไป  เม่ือมี
งบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเน่ือง  เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ตอไป  แหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปาไดจาก แหลงนํ้าในแตละหมูบาน  แหลงนํ้าผิวดิน  

         5.4 โทรศัพท 
ปจจุบันในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไมมีโทรศัพทสาธารณะ เน่ืองจากประชาชนได

นิยมใชโทรศัพทสวนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดตอส่ือสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตได เชน  
โทรศัพทมือถือ  สําหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใชระบบโทรศัพทพื้นฐานในการติดตอส่ือสาร  ใชอยู 

      5.5  ไปรษณยี/การสื่อสาร/การขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไมมีไปรษณีย  แตมีบริการไปรษณียจากไปรษณีย
ประจําอําเภอ  ซึ่งมี  จํานวน  1  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร – เสาร (วันเสารครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย  และมีทารถขนสง  จํานวน  ๑  แหง  อยูที่อําเภอบัวใหญ  ใหบริการทุกๆ ช่ัวโมง  และทุกวัน 
 -  มีหอกระจายขาวประจําหมูบานมีครบทั้ง 12 หมูบาน 
  -  มีบริการใหใชอินเตอรเน็ตฟรี  ที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  -  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติหนาที่  แตก็มีบาง
รายการที่ยังคาลดแคลนเน่ืองจากมีงบประมาณไมเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ น้ันมีไวสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของ
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เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยางในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนเทาน้ัน  
แตหากประชาชนเดือดรอน หรือหนวยงานอื่นเดือนรอน ก็สามารถมายืมใชได 

 
 6.1  การเกษตร 
  พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่สําคัญ  ไดแก  ทํานา  รองลงมา  คือ ทําไร  เล้ียงสัตว  รับจาง  นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่ง
ไมสามารถจําแนกเปนรายหมูบานได  คือ ทําสวนปลูกผัก เล่ียงสัตว 

แหลงตลาดทางการเกษตรในตําบล 
      แหลงตลาด ที่ตั้ง ระยะทาง (กิโลเมตร) 

ออยโรงงาน 
-  โรงงานนํ้าตาลวังขนาย  อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 10 
-  โรงงานอุตสาหกรรมโคราช อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 130 
มันสําปะหลัง 
-บานหนองพลวง เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด นม. 10 
-บานหนองโคบาล อําเภอบานเหล่ือม จ.นครราชสีมา 8 
ขาว 
-  ตงฮั้วบัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  รานพงไฟศาล อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  รานมาลีคาขาว อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  สหกรณการเกษตรอําเภอบัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 

หมายเหต ุ :  ระยะทางจากที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลถึงแหลงตลาด 
 

6.2  การประมง 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีการประมง  เปนการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเทาน้ัน  

 6.3  การปศุสัตว 
การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนการประกอบการในลักษณะเล้ียงใน

ครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเล้ียงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  เพื่อจําหนายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 

 6.4  การบริการ 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไมมีสถานบริการ 

 6.5  การทองเที่ยว 
  ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีแหลงทองเที่ยว  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวให
เกิดข้ึนในพื้นที่  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  และสงเสริมกิจกรรมของวัด  
 
 

 6.6 อุตสาหกรรม 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีอุตสาหกรรม  แตมีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   
จํานวน    แหง   

 6.7  การพาณชิยและกลุมอาชพี 
การพาณิชย 
ธนาคาร   - แหง ปมนํ้ามันหยอดเหรียญ     2    แหง 
บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด      - แหง 
รานคาตางๆ  75 แหง โรงฆาสัตว      - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  -       แหง อูซอมรถ      6 แหง 

องคกร/กลุมอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุมและองคกรในชุมชน ทําใหไดขอมูลกลุมตางๆ ใน

ตําบลหวยยาง ดังน้ี กลุมเย็บผา กลุมทอเส่ือกก กลุมจักสาน  และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในจํานวน
ดังกลาวมีกลุมที่นาสนใจ เชน กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมูที่ 1 เชน กลวยฉาบ ถ่ัวตัด ขาวแตน เกษตรกรจะ
ปลูกถ่ัวลิสงเพื่อนํามาแปรรูป หลังจากปลูกถ่ัวลิสงในนาแลวก็ทํานาซึ่งเปนการปลูกพืชหมุนเวียนทําใหดินมีความอุดม
สมบูรณและยังทําใหขาวงามดวย  

ตาราง  องคกร/กลุมอาชีพในตําบลหวยยาง 
 

กลุม 
ที่ตั้ง 

(หมูที่) 
จํานวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุมทอผาลายขิด  หมูที่ 1 12 ทอผาลายขิด 
2. กลุมเล้ียงโค หมูที่ 12 15 เล้ียงโค 
3. กลุมทอเส่ือกกพื้นบาน หมูที่ 4 15 ทอส่ือจากตนกกเพื่อจําหนวยและใชใน

ครัวเรือน 
6. กลุมทอผาไหม หมูที่ 

1,10,11 
15 ทอผาไหม 

7. กลุมตะกราเชือกฟาง หมูที่ 11 10 ทําตระกลาเชือกฟาง 
 

6.8 แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  
๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพื้นที่ตํ่ากวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพื้นที่  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปทํางานตางประเทศ  ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่สวนมากเปนที่อยู
อาศัย  ปญหาน้ียังไมสามารถแกไขได 
 
 
 
 

 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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๗.1  การนบัถือศาสนา 
  ประชาชนในตําบลหวยยาง  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  6  แหง  ดังน้ี 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จํานวนพระสงฆ 

บาน หมูท่ี พระ เณร ชี รวม 

1 วัดบานดานชาง    ดานชาง 1 3 - - 3 
2 วัดปาบุญมาธรรมาวัฒน ดอนกระชาย 2 5 - - 5 
3 วัดบานหวยยาง หวยยาง 3 8 - - 8 
4 วัดบานขามเต้ีย ขามเต้ีย 4 4 - - 3 
5 วัดบานหวยครอ หวยครอ 5 2 - - 1 
6 วัดบานดงบัง หวยยาง 6 8 - - 1 
7 วัดบานเกาง้ิว เกาง้ิว 7 6 - 1 7 
8 วัดบานบุไทย บุไทย 8 5 - - 5 
9 วัดบานหนองหญาปลอง หนองหญาปลอง 9 6 - - 6 

10 วัดปาบานดงสวาง ดงสวาง 11 2 - - 2 
11 วัดปาบานหนองไผงาม หนองไผงาม 12 3 - - 3 

รวม 43 - 1 44 
 

8.2  ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญทอดเทียน   ประมาณเดือน สิงหาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

8.๓  ภูมปิญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ประชาชนในเขตพื้นที่ไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทอเส่ือจากตน
กก  สานแห 
  ภาษาถ่ิน  ประชาชนสวนใหญพูดภาษอีสาน 
 

8.๔  สินคาพืน้เมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในตําบลหวยยางไดมีสินคาพื้นเมืองและของฝากสวนใหญจะเปน ผาไหม เส่ือกกมากข้ึน
และไมกวาดทางมะพราวของกลุมผูสูงอายุและผูพิการในตําบล  
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9.๑ น้ํา  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนนํ้าที่ไดจากนํ้าฝน และนํ้าดิบจากแมนํ้าชี (อยูนอกเขต) ซึ่งจะตอง
นํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับนํ้าใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได และบาง
แหงเค็ม ไมสามารถใชด่ืมและอุปโภคได 

9.๒ ปาไม  ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีปาไมสาธารณโคกดินแดง โคกปาชา และโคกต
ลุกหิน  

9.๓ ภูเขา  ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีภูเขา 

9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางสวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก  เปนที่นา  ไร  

สวน  ที่อยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้นที่ เพียงเล็กนอยที่ เปนพื้นที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ไดแก  ดิน  นํ้า  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือ เน่ืองจากวาพื้นที่บางสวนเปน
ดินเค็ม  นํ้าใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนนํ้ากรอย  ไมสามารถที่จะนํานํ้าจากใตดินมาใชในการอุปโภค - บริโภคได ตอง
อาศัยนํ้าดิบจากแหลงอื่น  และนํ้าฝน นํ้าในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงนํ้าใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหา
คือยังไมสามารถหาแหลงนํ้าสําหรับการเกษตรไดเพิ่มข้ึน  เพราะพื้นที่สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  โครงการ
ปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม เปนที่พักผอนหยอน
ใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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สวนท่ีสวนท่ี    ๓๓  
  

 
3.1 วิสัยทัศน (Vision) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ  
ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังที่จะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังน้ี 

 
          
 

พันธกิจ (Missinon) 
1 จัดใหมีการบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 
2 บํารุงและสงเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน 
3 สงเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ลดฝุนละอองและนาเสีย 
4 สงเสริมการศึกษา อนุรักษประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง 
3. มีสุขภาพดี  ส่ิงแวดลอมไมเปนมลพิษ 
4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 
5. สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
6. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองทันสมัย 

2.2 ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

รวมทั้งองคกรตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  10  ดาน  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่  1   ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ยุทธศาสตรที่  2   ดานการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรที่  3   ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรที่  4   ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรที่  5   ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอตุสาหกรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สุขภาพดีมีสุข  มีความรูคูคุณธรรม  ” 
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ยุทธศาสตรที่  6   ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 
ยุทธศาสตรที่  7   ดานกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตรที่  8   ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  9   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่  10 ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

 2.3  เปาประสงค 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงนํ้า สงวนและเก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตร   (๒)  

พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา 
(5)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภยัใชงานไดดี 
(8)  ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการทําเกษตรทางเลือก  
(10)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ  
(11)  สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และดอย

โอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพื่อปองกันและใหมีการ
ปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ    
(14)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบาน และชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 

  (17)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางทั่วถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ 

(19)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน
โคราช 

(20)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ที่
เกี่ยวของ 

(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(23)  สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานให ศึกษา/อบรม หลักสูตรตางๆเพื่อใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(24)  สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 
(25)  สงเสริมและสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรที่

เกี่ยวของ ในการเตรยีมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย  
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  (26)  สงเสริมสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงนํ้า ลุมนํ้าลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ     

(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนใน
การรณรงคสรางจิตสํานึก เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ 

(28)  สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม 

 

 2.3  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหลงกักเก็บนํ้าใชสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตําบลหวยยางมีรายไดเพิ่มข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 6 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 2 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม 

(6)  ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กไดมีความรู และมีทักษะเพิ่มข้ึน 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ  การเรียนการสอนอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนทุกป 
(11)  สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูอายุ 12 หมูบาน 
(12)  กลุมสตรี อสม. ไดทํากิจกรรม รวมกัน  และสรางความสามัคคี 
(13)  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง 12 หมูบาน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามมาตรฐาน 
(15)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางทั่วถึง 12 หมูบาน 
(16)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ 
(17)  สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศลิปวัฒนธรรมอนัดีงามของทองถ่ิน  12  หมูบาน 
(18) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ทั้ง 12 

หมูบาน 
(19)  สงเสริมการเลือกต้ังตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทั้ง  12 หมูบาน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 12 หมูบาน 
(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 12 หมูบาน 
(23)  สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 12 หมูบาน 
(24)  สงเสริมการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน/ตําบลและ

ทีมกูชีพกูภัยตําบล 12 หมูบาน 
(25)  สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันและการชวยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชนของการปลูกปา  
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(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนใน
การรณรงคสรางจิตสํานึก เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาส่ิงแวดลอมของ 12 หมูบาน 

(28)  การกําจัดขยะ ส่ิงปฏิกูลอยางถูกวิธี 12 หมูบาน 
 

2.4  คาเปาหมาย 
(1)  มีแหลงนํ้าพอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเน่ือง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของ

ทองถ่ิน  
(8)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมาธรรมาภิบาลดีข้ึน 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(10)  ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 
 

2.6  กลยุทธ 

1.  ยุทธศาสตรดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
                แนวทางการพัฒนา 
   1.1 จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอยางโปรงใส
ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน 

1.2 สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุก ๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคกรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 
1.4 จัดระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนรากฐานการวางแผน 

พัฒนาทองถ่ิน 
1.5 การส่ือสารประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและติดตามการ 

ทํางานขององคกร 
2.  ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุข 

   แนวทางการพัฒนา 
2.1 จัดสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สูการ 

มีสุขภาพที่ดี(คุมครองผูบริโภค/การควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ/การฟนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)                          
   2.2  การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน ใหมีสวนรวมทุกภาคสวนทั้งผูนําชุมชน (กํานัน ,  
ผูใหญบาน, กลุมสตรี,กลุมเยาวชน,กลุมวัยรุน,วัยทํางาน,วัยสูงอายุ) 
 

3.  ยุทธศาสตรดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   แนวทางการพัฒนา  
   3 . 1  

สงเสริมการสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระบบกอนวัยเรียน ประถม มัธยม 
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ปริญญาตรี และภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนา ศูนยการเรียนรูชุมชน/ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
   3.2 จัดการศึกษาโดยเนนคุณธรรมนําความรูสูสัมมาชีพ 
   3.3  สงเสริมคุณคา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชน ชาติพันธุ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 

4.  ดานสวัสดิการสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
   แนวทางการพัฒนา 

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อยางทั่วถึง 
และเปนธรรม 
              4.2  สงเสริมการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและประชาชน  
            4.3  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผู
ติดเช้ือ HIV จัดใหมีการเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5.  นโยบายดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
   แนวทางการพัฒนา 
             5.1  การสงเสริมผูประกอบการรายยอย โดยประสานงานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ
เอกชน หนวยงานของรัฐ เชน ความรูดานบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุน ชองทางการตลาด 
               5.2  สงเสริม OTOP  ในดานวัตกรรม เชน พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเปนสินคา
สงออก และจัดทําหองแสดงสินคา เพื่อขยายเครือขายและตลาดการสงออก 

6.  นโยบายดานเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

             6.1  สงเสริมและพัฒนา คุณภาพดานการผลิต เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตและการตลาด โดยให
ความรูกับประชาชน อยางทั่งถึงและสอดคลองกับวิถีชีวิตจริง 
              6.2  เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย 
   6.3  พัฒนาความรูดานวิชาการ เพื่อสงเริมและพัฒนาคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร 
สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน/และแหลงเรียนรูดานเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม 

    7.  นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 

   7.1 สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อสรางความสมานฉันทระหวางองคกรตางๆ 
   7.2 สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน  เพื่อแกปญหายาเสพติดและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
   7.3 จัดใหมีการประกวดการแสดงของศิลปนทองถ่ินพื้นบาน และการแขงขันทางดนตรี 

   8.  นโยบายดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
8.1 บูรณการการบริหารจัดการดิน นํ้า ปา ขยะ มลภาวะโดยการมีสวนรวมของ  

ชุมชน 
8.2 สงเสริมการจักสวนสาธารณะชุมชน/สงเสริมการสรางความรมรืน่สองขาง 

ทาง เชนหนาโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล 
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8.3 สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
ชุมชน 

8.4 ประสานความรวมมือ เพื่อแกไขปญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบ 
วงจร 
 
 

9. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

   9.1  การจัดใหมีการบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานทางบก ทางนํ้า ทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 
   9.2  สงเสริมการเช่ือมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นนํ้า ขุดลอก ขุดสระ 
พัฒนาแหลงนํ้า คลองนํ้า ระบบประปา และการกระจายการใชประโยชน 
   9.3  ดานสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ  
   9.4  การผังเมืองรวมของทองถ่ินและการผังเมืองรวมจังหวัด 

10  นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
แนวทางการพัฒนา 
10.1 เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนในดานความม่ันคงและความปลอดภัย  

โดยสงเสริมและสนับสนุน ตํารวจบาน /อปพร.ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
10.2 สรางความม่ันใจและความสบายใจใหกับประชาชนดานความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยสิน 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(1)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่

จําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
(4)  การกําจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

2.8 แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
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  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มี
ความสอดคลองกับ  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  และ 
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ดังน้ี 
 
 

 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลได ใชการวิเคราะห  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงที่มี
ผลตอการพัฒนา อย างนอยตองประกอบดวย การ วิ เคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ด านสังคม ด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพรอม  จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
- การจัดโครงสรางภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
- มีองคการบริหารสวนตําบลที่พรอมจะใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการตาง ๆ  
 - ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

-  ดานการบรหิารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุน  
   แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐานอยางตอเน่ือง 
-  บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู 
  ในระดับที่พรอมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
-  ดานการบรหิารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในทุก 

            ดานอยางตอเน่ือง 
-  มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและชุมชน  
-  มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล 

 

จุดออน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีการแกไขเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาทําให 
             เจาหนาที่ผูปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องคการบริหารสวนตําบล  มีงบประมาณจํากัด  ทําใหการพัฒนาไมเปนไปตามแผนพัฒนาที่วางไว 
 - การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการทําลายส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน  กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
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 - จังหวัดนครราชสีมา  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล 
 - มีเสนทางคมนาคมเช่ือมระหวางจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ิน  โดยการสรางดุลยภาพระหวาง
การกํากับดูแล  และความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถ่ิน 

 
 
 
 

อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  บทบาทหนาที่ของตนเองกบังานของทองถ่ิน 
 - นโยบายรัฐบาลไมสามารถถายโอนงบประมาณมายัง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ทําใหการพัฒนาทองถ่ิน
บางเรื่องตองชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับขาดความยืดหยุน  หรือไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหวงระยะเวลาในการ
จัดสรรและการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลมีความไมแนนอน 
 - การดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน  ความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน ประกอบ
กับปญหาในพื้นที่และความตองการประชาชนมีมาก  แตไมสามารถปฏิบัติไดครบถวน เน่ืองจากจํากัดดวยอํานาจ
หนาที่และจํานวนงบประมาณที่มีจํากดั 
 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เก่ียวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  น้ัน  
ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและนํ้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปองกนัการ
เกิดอาชญากรรมได 

๓) หมูบายขยายมากขึ้น
ระบบระบายนํ้ายังไม
เพียงพอ  

- ราง/ทอระบายนํ้า - พื้นท่ีใน อบต. - มีรางระบายนํ้า
สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกล่ินเหม็นกอความ
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รําคาญ 
๔)  ถนนในตําบล ยังเปน
ถนนดิน ถนนลูกรัง และเปน
หลุมเปนบอ 

- ถนน - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและ อบต.ไม
สามารถดําเนินการได
เน่ืองจากงบประมาณมีไม
เพียงพอ  
 
 

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพยีงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มกีารระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคติดตอ 
 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นท่ีไมมีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม  ดร
คระบาด  โรคติดตอ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีปวยเปน
โรคเร้ือรังแนวโนมท่ีเพิ่มขึ้น 
เชน เบาหวาน  ความดัน 
 

- ประชาชนกลุมเส่ียง
และผูปวย - ปริมาณขยะและนํ้า

เสียถูกกําจัดใหหมดดวย
วิธีการท่ีถูกตอง 

๓) ปริมาณขยะและนํ้าเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภยัได
ถูกตอง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบางราย
มีท่ีอยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพื้นท่ีท่ี
ไดรับความเดือนรอน
เร่ืองท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ไดรับความชวยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มกีารขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกดิเปนชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไมเกิดปญหาจาก
การกอสรางอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนํ้าท่ียังไม
สะอาดและมีส่ิงเจือปน เชน 
จากนํ้าฝน นํ้าท่ีไมไดคุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอปุโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคนํ้าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาส่ือการเรียนการ
สอนยังไมพอเพียง เด็ก

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีส่ือการเรียนการสอน
ท่ีพอเพียง  เด็กนักเรียน
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นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงกวาขั้นพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

ไดรับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผูสูงอายแุละเด็กใน
เขต อบต.  

- ผูสูงอายแุละเด็กไดรับ
การดูแลท่ีดี 

 
 
 
 
 

 
ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เก่ียวของ 
ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 - ผูพกิารในเขต อบต. - ผูพกิารไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุนติดเกมส 
ส่ิงลามก บุหร่ี เหลา สาเสพติด 
และทองกอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุนใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีดี 

๕) ประชาชนกรอายุต้ังแต ๓๕ 
ขึ้นไป  ไมไดตรวจสุขภาพ
ประจําป จํานวน  ๒๙๑ คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ท่ีอาย ุ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรท่ีสูบบุหร่ี 
จํานวน ๓๐๐ คน ด่ืมสุรา 
จํานวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหร่ี
และด่ืมสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหร่ี
และเลิกด่ืมสุรา 

๓. ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การทองเทีย่ว 

๑) ประชาชนไมมกีารวางแผน
ในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดําเนินงานได
เอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการ
ทํากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลงเงินทุนในการ
ทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา 
 

- การพาณชิยกรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหนายสินคา 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกตํ่าระยะทางในการ
ขนสงผลผลิตไกลจากแหลงรับ
ซ้ือ  

- เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

๕) คาแรงตํ่าคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน 

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับคาครองชีพ มีการ
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จางงานมากขึ้น 
๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียตอป 
ตํ่ากวา ๓๐,๐๐๐ บาท  
จํานวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได
ตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตกเกณฑ
มาตรฐานรายได 

๗) ในเขต อบต. ไมมแีหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขตเทศบาล - มีแหลงทองเท่ียวใน
เขต อบต. และสงเสริม
กิจกรรมการทองเท่ียว
เพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เก่ียวของ 
ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนทีเ่ปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดต้ัง
สัญญาณไกระพริบเพือ่
เตือนใหระมัดระวัง 

๒) มกีารทําลายและลัก
ขโมยทรัพยสินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มกีารปองกันและ
รักษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนละสวน
ราชการ เชน การติดต้ัง
กลองวงจรปด  การให
ผูนํา อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

๓) เปนพื้นท่ีท่ีมีดินเค็มและ
นํ้าใตดินเปนนํ้าเค็มหรือมีรส
กรอย ไมสามารถใชใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได 

- ดินและนํ้าใตดิน - พื้นท่ีในเขต อบต. - ปญหาเร่ืองดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหลงนํ้า
จากแหลงอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น   

๔) มปีญหาเร่ืองขยะและ
สัตวเล้ียงเพิ่มมากขึ้นสงกล่ิน
เหม็นรําคาญ 

- ส่ิงแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปญหาขยะและสัตว
เล้ียงลดลง ประชาชน
สามารถกําจัดขยะและ
มูลสัตวไดโดยไมสงผล
กระทบตอชุมชน  

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญหา
ทองถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญชาวบานใน
โอกาสตางๆ เพื่อเปน
ตัวอยางแกเยาวชนและ

 



~ ๕๔ ~ 
 

ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปญญา
ทองถิ่น ไมถูกลืมและคง
อยูสืบไป 

 
 

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

สวนที่  ๔ 
 
 
 
 

 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล

หวยยาง  ไดกําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  ส่ิงที่ใชเปนส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใชในการรวบรวม
ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา  เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของ
ยทุธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะหทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานเหล่ือม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๐  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแบบ
ติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน)  และการติดตามและ
ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

    
 
 
 

 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) 

 



~ ๕๕ ~ 
 

 
 
 
 
แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 
 
 
 
 
 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ......องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

๒  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของตําบลมาจัดทําฐานขอมูล   
๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพของตําบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาตําบล 

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาตําบลที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาตําบลที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาตําบล   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

 



~ ๕๖ ~ 
 

๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ๕  ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ป 

 
สวนที่  ๑    ขอมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงาน (เดือนตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  ๒๕๖3) 

   
สวนที่  ๒  ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~  ๔ ๖  ~  

 

 

ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า   

 ( ร ะ ห ว า ง เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  พ . ศ .  ๒ ๕ 6 2   ถึ ง  กั น ย า ย น  ๒ ๕ ๖ 3 )  

 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า  ป  ๒ ๕ 6 2  ป  ๒ ๕ ๖ 3  ป  ๒ ๕ ๖ 4  ป  ๒ ๕ ๖ 5  

 
โ ค ร ง ก า ร  

( เ ป า ห ม า ย )  

ผ ล ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น  

โ ค ร ง ก า ร  

( เ ป า ห ม า ย )  

ผ ล ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น  

ยั ง ไ ม ถึ ง ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  

๑ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ คุ ณ ภ า พ  2 6  2 6  2 2  7    

๒ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า ด า น ส า ธ า ร ณ สุ ข  4  4  4  1    

๓ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น ก า ร ศึ ก ษ า  ศ า ส น า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  9  9  1 4  1 0    

๔ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  5  5  5  0    

๕ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  พ า ณิ ช ย ก ร ร ม แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม  1  1  0  0    

๖ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  แ ล ะ เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย  1  1  2  1    

๗ .   ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น กี ฬ า  แ ล ะ นั น ท น า ก า ร  3  3  4  3    

๘ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  2  2  1  0    

๙ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น  9  9  1  0    

๑ ๐ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย สิ น  3  3  3  1    

ร ว ม ทั้ ง ส้ิ น  6 3  6 3  5 6  2 3    

คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า  1 0 0  1 0 0   4 1 . 0 7    

 

 

แ บ บ ที่   ๓ / ๑ . . .  

 



~ ๔๗ ~ 
 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร 
               การพัฒนา 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตร ๕  ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  ๒๕๖3 

 
สวนท่ี  ๑    ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
๑.๒  รายงานผลการ (เดือนตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  ๒๕๖3) 

 
สวนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
     

ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยู

ใน
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 
2563 

บรรจุใน
ขอบัญญัติ 

(นําไป
ปฏิบัติ) 
2563 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ  22  
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  4  
๓. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  14  
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  5  
๕. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม 

 
0 

 

๖. ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม และเกษตรอินทรีย  2  
๗.  ยุทธศาสตรดานกีฬา และนันทนาการ  4  
๘. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  1  
๙. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน  1  
๑๐. ยุทธศาสตรดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  3  

รวม  56  
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๔๘ ~ 
 

 
 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓  และขอ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของตําบลหวยยาง  เปนไปดวยความถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หวย
ยาง  จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สิ่งท่ีสงมาดวย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป และ ขอ ๗  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและเอกสารคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลหวยยาง  ไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนยุทธศาสตรดังกลาว  โดยไดดําเนินการ
วัดคุณภาพแผน ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

การติดตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 

 



~ ๔๙ ~ 
 

 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  เพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สิ่งท่ีสงมาดวย ๒  
หนา ๒๐  ขอ ๔.๓  วรรค ๓  ใหใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแตวันท่ีประกาศใชแผนพัฒนาสามป  (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
โครงการ  หนา ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลหวยยาง  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  
ภายใน ๔๕  วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาสามป  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและ
ประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๕๐ ~ 
 

 
 

 
 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61- ๒๕๖5)   
เพ่ือสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลา
ป (๓ ป)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. 
๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๕๑ ~ 
 

 
 
 

 
สวนท่ี  ๕ 

 
 

 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓  และขอ ๑๔  ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะหนวยงานท่ี
มีอํานาจหนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมือง  ท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน  เพ่ือใหการดําเนินงานมุงสู
เปาหมายดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 

 
 เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หวยยาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  รอบ 
(ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3) เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว  อบต.หวยยาง  จึงไดดําเนินการนําเขา
ขอมูลแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ในระบบ e-plan  และไดนํา
ขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน e-plan ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓   

(ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๕) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

 

http://www.dla.go.th/
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รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
ประจําเดือน กนัยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อบต.ห้วยยาง 

 
ลําดับท่ี 

งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

1 
งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

- 80,000.00 0.00 0.00 0.00 73,526.00 6,474.00 

2 
งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 3,342.00 26,658.00 

3 งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ - 9,553,000.00 596,800.00 0.00 0.00 10,148,600.00 1,200.00 

4 งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ - 3,206,400.00 0.00 296,800.00 0.00 2,891,200.00 18,400.00 

5 งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส - 36,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 12,000.00 

6 งบกลาง งบกลาง สํารองจาย - 389,500.00 0.00 0.00 0.00 141,693.00 247,807.00 

7 
งบกลาง งบกลาง รายจายตามขอผูกพัน 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการตําบลหวยยาง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

8 
งบกลาง งบกลาง รายจายตามขอผูกพัน 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

124,960.00 4,100.00 0.00 0.00 128,970.00 90.00 

9 งบกลาง งบกลาง เงินชวยพิเศษ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

10 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 

- 207,072.00 0.00 0.00 0.00 207,072.00 0.00 

11 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหความรูในการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัส โค
โรนา 2019(COVID - 
19)และการจัดทํา
หนากากอนามัยเพ่ือการ
ปองกันตนเอง 

24,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 
งานบริหารทั่วไป คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

โครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ

25,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 5,000.00 
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การใหบริการของ อบต.
หวยยาง 

13 

งานบริหารทั่วไป คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

280,000.00 0.00 245,820.00 0.00 29,298.00 4,882.00 

14 

งานบริหารทั่วไป คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

คาพวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไมและพวง
มาลา 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 18,000.00 

15 

งานบริหารทั่วไป คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินตําบล
หวยยาง/แผนชุมชน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

16 

งานบริหารทั่วไป คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝกอบรมทัศน
ศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ตําบล พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง ผูนําชุมชน และผู
สังเกตการณ 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 236,300.00 63,700.00 

17 

งานบริหารทั่วไป คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการพัฒนาทองถ่ิน
รวมใจกําจัดผักตบชวา 
ประชามีสวนรวม 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

18 

งานบริหารทั่วไป คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการสนับสนุนการ
เลือกต้ังทั่วไป 

500,000.00 0.00 477,000.00 0.00 0.00 23,000.00 

19 

งานบริหารทั่วไป คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมกฎหมาย
ชาวบาน 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 19,700.00 30,300.00 

20 

งานบริหารทั่วไป คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และพัฒนา
บุคลากร องคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 18,660.00 31,340.00 

21 
งานบริหารทั่วไป คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย

โครงการอบรมเสริมสราง
การมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตยประชาชน

30,000.00 0.00 0.00 0.00 27,960.00 2,040.00 
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หมวดอ่ืนๆ ตําบลหวยยาง 

22 
งานบริหารทั่วไป คาใชสอย 

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 17,717.81 32,282.19 

23 
งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ 

50,000.00 80,000.00 0.00 9,000.00 104,573.50 16,426.50 

24 

งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

130,000.00 0.00 0.00 0.00 114,607.00 15,393.00 

25 

งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

26 
งานบริหารงานคลัง คาใชสอย 

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,150.00 14,850.00 

27 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,160.00 8,840.00 

28 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

20,000.00 0.00 17,140.00 0.00 0.00 2,860.00 

29 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนตามเทศกาลป
ใหมและเทศกาลสงกรานต 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 16,663.00 43,337.00 

30 
การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการอบรมรณรงค
ปองกันปราบปรามยาเสพ
ติด 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,940.00 8,060.00 

31 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คาใชสอย 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

32 
งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝกอบรมชุด
ปฎิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง 

0.00 76,000.00 0.00 0.00 73,540.00 2,460.00 

33 งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

คาใชสอย 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย

โครงการวัน อปพร. (22 
มีนาคมของทุกป) 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 
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หมวดอ่ืนๆ 

34 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 4,800.00 

35 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

40,000.00 0.00 5,000.00 0.00 16,750.00 18,250.00 

36 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตําบล
หวยยาง 

100,000.00 0.00 13,000.00 0.00 86,450.00 550.00 

37 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

คาใชสอย 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

38 งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

39 
งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

30,000.00 5,000.00 0.00 0.00 32,648.00 2,352.00 

40 
งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการทัศนศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 800.00 

41 
งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการวันเด็กแหงชาติ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 79,981.00 19.00 

42 
งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอน) 

98,600.00 0.00 0.00 0.00 76,500.00 22,100.00 

43 

งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการเรียน 
คาเครื่องแบบนักเรียน คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

65,540.00 0.00 0.00 0.00 21,470.00 44,070.00 
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44 
งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน) 

284,200.00 0.00 0.00 0.00 214,100.00 70,100.00 

45 งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

คาใชสอย 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

46 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการรณรงคและ
สงเสริมการคัดแยกขยะที่
ตนทาง 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

47 งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ 

118,000.00 0.00 0.00 9,000.00 99,000.00 10,000.00 

48 
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

50,000.00 0.00 39,160.00 0.00 0.00 10,840.00 

49 
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝกอาชีพใหกับ
ประชาชน ตําบลหวยยาง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

50 
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการและ
ผูดอยโอกาส ตําบลหวย
ยาง 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 2,000.00 

51 
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

คาใชสอย 

รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ตําบลหวย
ยาง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

52 งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

คาใชสอย 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

53 
งานไฟฟาถนน คาใชสอย 

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 

54 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประชาชนตานยาเสพ
ติด 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

55 งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

คาใชสอย 
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
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56 
งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการประเพณีบุญทอด
เทียนโฮม 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 

57 
งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการประเพณีรดน้ําดํา
หัวผูสูงอายุ 

120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 

58 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ 

138,000.00 8,000.00 0.00 0.00 125,925.00 20,075.00 

59 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาใชสอย 

รายจายเกีย่วเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

50,000.00 0.00 40,200.00 0.00 9,510.00 290.00 

60 งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาใชสอย 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 300,000.00 0.00 26,430.00 0.00 66,400.00 207,170.00 

61 งานสงเสริม
การเกษตร 

คาใชสอย 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการตางๆ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

62 
งานสงเสริม
การเกษตร 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลกัษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

63 
งานสงเสริม
การเกษตร 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดการน้ําตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ธนาคารน้ําใตดิน) 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 10,210.00 14,790.00 

64 
งานสงเสริม
การเกษตร 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการรณรงคสงเสริม
การไถกลบตอซังขาว 

25,500.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 

65 
งานสงเสริม
การเกษตร 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการสงเสริมวานเมล็ด
พันธพืชทําปุยพืชสด 

25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 

66 งานสงเสริม
การเกษตร 

คาใชสอย 
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
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67 
งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 

29,500.00 0.00 0.00 0.00 29,500.00 0.00 

68 
งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการปลูกหญาแฝก 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 1,000.00 

69 

งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม 

คาใชสอย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สนอง
พระราชดําริ 

50,000.00 25,500.00 0.00 0.00 56,867.00 18,633.00 

70 งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

คาวัสดุ 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑที่ไมใช
ในการปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

38,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 งานบริหารทั่วไป คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน - 180,000.00 0.00 100,000.00 0.00 61,555.00 18,445.00 

72 งานบริหารทั่วไป คาวัสดุ วัสดุงานบานงานครัว - 30,000.00 15,000.00 0.00 0.00 43,072.00 1,928.00 

73 
งานบริหารทั่วไป คาวัสดุ 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 14,100.00 15,900.00 

74 
งานบริหารทั่วไป คาวัสดุ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น 

- 80,000.00 0.00 0.00 0.00 57,487.04 22,512.96 

75 งานบริหารทั่วไป คาวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

76 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 57,790.00 2,210.00 

77 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,600.00 400.00 

78 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,903.00 97.00 

79 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

คาวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,570.00 3,430.00 

80 งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,999.00 1.00 

81 งานระดับกอนวัย คาวัสดุ วัสดุงานบานงานครัว - 6,000.00 13,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 
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เรียนและ
ประถมศกึษา 

82 งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

คาวัสดุ คาอาหารเสริม (นม) - 1,183,323.00 0.00 0.00 163,663.50 904,341.62 115,317.88 

83 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

คาวัสดุ วัสดุงานบานงานครัว - 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

84 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

คาวัสดุ 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น 

- 30,000.00 40,000.00 0.00 0.00 64,182.42 5,817.58 

85 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

คาวัสดุ 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

- 80,000.00 146,000.00 0.00 0.00 224,400.00 1,600.00 

86 งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,998.00 2.00 

87 งานไฟฟาถนน คาวัสดุ วัสดุไฟฟาและวิทยุ - 70,000.00 40,000.00 0.00 0.00 102,235.00 7,765.00 

88 งานกีฬาและ
นันทนาการ 

คาวัสดุ วัสดุกีฬา - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 

89 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 18,236.00 1,764.00 

90 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,160.00 2,840.00 

91 งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาวัสดุ วัสดุกอสราง - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 90,724.00 9,276.00 

92 งานสงเสริม
การเกษตร 

คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 4,982.00 18.00 

93 งานสงเสริม
การเกษตร 

คาวัสดุ วัสดุการเกษตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,310.00 690.00 

94 งานสงเสริม
การเกษตร 

คาวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

95 งานบริหารทั่วไป คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา - 250,420.00 0.00 0.00 0.00 159,782.24 90,637.76 

96 
งานบริหารทั่วไป คาสาธารณูปโภค 

คาน้ําประปา คาน้ํา
บาดาล 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 6,250.00 
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97 งานบริหารทั่วไป คาสาธารณูปโภค คาบริการโทรศัพท - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 5,255.84 4,744.16 

98 งานบริหารทั่วไป คาสาธารณูปโภค คาบริการไปรษณีย - 5,000.00 17,000.00 0.00 0.00 17,924.20 4,075.80 

99 
งานบริหารทั่วไป คาสาธารณูปโภค 

คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- 100,000.00 0.00 0.00 0.00 69,803.00 30,197.00 

100 งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 
จัดซื้อเวชภัณฑในการ
ปองกันโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 

8,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

101 งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย 

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
(เทอรโมมิเตอร)เพ่ือ
ปองกันโรคติดเชื้อ 

7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

102 
งานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับสํานักงาน 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 

103 
งานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ
(ink Tank printer) 

17,200.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00 

104 งานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กแบบ 2 บาน 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

105 งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,475,000.00 25,000.00 

106 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
โทรทัศน แอล อี ดี(LED 
TV) 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 

107 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 

22,000.00 0.00 0.00 0.00 21,990.00 10.00 

108 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(ink Tank printer) 

4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 100.00 

109 งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 

110 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเชื่อมไฟฟา 9,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 1,000.00 

111 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานดอน
กระชาย หมูที่ 2 

265,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

112 งานกอสราง คาที่ดินและ คากอสรางสิ่ง กอสรางถนนคอนกรีต 265,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 



~ ๕๖ ~ 
 

โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งกอสราง สาธารณูปโภค เสริมเหล็ก บานหวยยาง 
หมูที่ 3 

113 งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

กอสรางฝายน้ําลน บาน
หนองไผงาม หมูที่ 12 

224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

114 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ขยายทอเมนตระบบ
ประปาหมูบาน บานเกาง้ิว 
หมูที่ 7 

79,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

115 งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ขุดลอกฝายทําเลปาชา 
บานขามเต้ีย หมูที่ 4 

315,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

116 งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ขุดลอกฝายลําหวยยาง 
บานหวยยาง หมูที่ 3 

290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

117 
งานกอสราง
โครงสราง1พ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ขุดลอกสระหนองหญา
ปลอง บานหนองหญา
ปลอง หมูที่ 9 

334,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

118 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ขุดลอกอางตลุกหิน
ตอนบน บานดงบัง หมูที่ 
6 

338,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

119 งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ขุดลอกอางตลุกหิน
ตอนบน หมูที่ 6 

276,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

120 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกอางตลุก
หินตอนลาง บานดงสวาง 
หมู 11 

276,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

121 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการยายหอถังระบบ
ประปาหมูบาน บานขาม
เต้ีย หมู 4 

138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

122 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เจาะบอน้ําบาดาลพรอม
ติดต้ังระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลารเซลล) 
และกอสรางระบบหอถัง
น้ําประปาหมูบาน บาน
หนองหญาปลัอง หมูที่ 9 

222,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

123 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เจาะบอน้ําบาดาลพรอม
ติดต้ังระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย(โซลารเซลล) 
บานหวยครอ หมูที่ 5 

110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

124 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เจาะบอน้ําบาดาลพรอม
ติดต้ังระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย(โซลารเซลล) 

110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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หมูที่ 2 

125 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เจาะบอน้ําบาดาลพรอม
ติดต้ังระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย(โซลารเซลล)
ระบบประปาหมูบาน บาน
สระไผ หมูที่ 10 

110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

126 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เจาะบอน้ําบาดาลพรอม
ติดต้ังระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย(โซลารเซลล)
ระบบประปาหมูบานและ
กอสรางระบบหอถัง บาน
ดานชาง หมูที่ 1 

222,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

127 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เจาะบอน้ําบาดาลระบบ
ประปาหมูบาน บาน
หวยครอ หมูที่ 5 

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

128 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ติดต้ังระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลารเซลล)
พรอมปรับปรุงหอถังระบบ
ประปาหมูบาน บานดงบัง 
หมูที่ 6 

65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

129 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ติดต้ังระบบไฟฟาพลัง
แสงอาทิตย(โซลารเซลล)
และปรับปรุงหอถังระบบ
ประปาหมูบาน บานดง
สวาง หมูที่ 11(วัดบานดง
บัง) 

140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

130 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

วางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานบุไทย หมูที่ 8 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

131 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลง
พ้ืนทางผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเกาง้ิว หมู
ที่ 7 

235,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

132 
งานกอสราง1
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลง
พ้ืนทางผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานขามเต้ีย 
หมูที่ 4 

288,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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133 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลง
พ้ืนทางผิวจราจรเสริม
เหล็ก บานหนองไผงาม 
หมูที่ 12 

296,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

134 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลง
พ้ืนทางผิวจราจรหินคลุก 
บานหวยครอ หมูที่ 5 

268,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

135 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ปรับปรุงซอมแซมลงพ้ืน
ทางผิวจราจรหินคลุก บาน
ดงสวาง หมูที่ 11 

235,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

136 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน บานดานชาง หมู
ที่ 1 

224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

137 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ปรัปปรุงซอมแซมถนนลง
พ้ืนทางผิวจราจรหินคลุก 
บานสระไผ หมูที่ 10 

235,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

138 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ขามเต้ีย หมูท 4 

68,700.00 0.00 0.00 0.00 68,500.00 200.00 

139 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดง
บัง หมูท 6 

131,300.00 0.00 0.00 0.00 131,000.00 300.00 

140 

งานไฟฟาถนน 
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการติดต้ังระบบ
พลังงานแสงอาทิตย(โซ
ลารเซลล)ระบบประปา
หมูบานบานขามเต้ีย หมูที่ 
4 

277,300.00 0.00 0.00 0.00 214,000.00 63,300.00 

141 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานดงสวาง หมูที่ 11(วัด
บานดงบัง-บานนางอมร 
ชนะดี) 

316,200.00 0.00 0.00 0.00 315,000.00 1,200.00 

142 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดอนกระชาย หมูที่ 2 
(สายบานดอนกระชาย-
บานเพียไซต) 

0.00 324,900.00 0.00 0.00 324,000.00 900.00 

143 งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

0.00 164,800.00 0.00 0.00 164,000.00 800.00 
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ดานชาง หมูที่ 1 (สาย
บานนายสมพงษ จันทร
นอก-บานนายแฉลม-ชัย
นอก) 

144 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง บานดอนกระชาย 
หมูที่ 2 (สายบานดอน
กระชาย-บานโนนประดู ต.
ขุนทอง) 

324,900.00 0.00 324,900.00 0.00 0.00 0.00 

145 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางถัง
น้ําประปาหมูบาน บาน
หวยยาง หมูที่ 3 

334,000.00 0.00 0.00 0.00 334,000.00 0.00 

146 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางปายที่ทํา
การองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 

230,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 80,000.00 

147 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบานดานชาง หมูที่ 1 
(จากบานนายวิรัตน ตัว
สระเกษ-บานนางลี เกษ
นอก) 

171,100.00 0.00 0.00 0.00 63,000.00 108,100.00 

148 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กบานดานชาง หมูที่ 1 
(จากศาลากลางหมูบาน
หนองไผงาม-ศาลาทางเขา
หมูบาน) 

164,800.00 0.00 164,800.00 0.00 0.00 0.00 

149 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางหอถังสูง
แชมเปญและติดต้ังระบบ
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
(โซลารเซลล)ระบบประปา
หมูบาน บานหวยยาง หมู
ที่ 3 

800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 

150 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายทอเมน
ระบบประปาหมูบาน บาน
ขามเต้ีย หมูที่ 4 (จากบาน
นางบุญมี ถมกลาง-บาน
นางบัวบาน สุขสรอย) 

66,300.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 300.00 

151 งานกอสราง คาที่ดินและ คากอสรางสิ่ง โครงการขยายทอเมน 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 
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โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งกอสราง สาธารณูปโภค ระบบประปาหมูบาน บาน
หวยครอ หมูที่ 5 

152 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการเจาะบอน้ําระบบ
ประปาหมูบาน บานหวย
ยาง หมูที่ 3 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 2,000.00 

153 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการติดต้ังระบบเสียง
ตามสายหมูบาน บานเกา
ง้ิว หมูที่ 7 

245,000.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00 50,000.00 

154 
านกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการเทลานคอนกรีต
หนาสํานักงานหลังใหม 
อบต.หวยยาง 

240,700.00 0.00 0.00 0.00 240,500.00 200.00 

155 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานดงบัง หมูที่ 6(บาน
นางอุทิศ-บานนายสุพิน 
แสงวันดี) 

317,700.00 0.00 0.00 0.00 317,000.00 700.00 

156 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการสรางรั้วรอบที่ทํา
การ อบต.หวยยาง ดาน
ทิศตะวันออก 

119,300.00 0.00 0.00 0.00 117,000.00 2,300.00 

157 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานบุไทย หมูที่ 8 (สาย
หนาบานนางทองใบ จําปา
เล็ก) 

96,300.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 300.00 

158 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานบุไทย หมูที่ 8 (สาย
หนาบานนายกําพล สุวิชัย) 

62,100.00 0.00 0.00 0.00 61,000.00 1,100.00 

159 
งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสระไผ หมูที่ 10 
(บานสระไผ-บานขามเต้ีย) 

329,300.00 0.00 0.00 0.00 329,000.00 300.00 

160 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหญาปลอง หมู
ที่ 9 (สายบานนายสถาพร 
โคตะลี) 

318,600.00 0.00 0.00 0.00 318,000.00 600.00 
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161 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาออกแบบ คา
ควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายใหแกเอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

162 
งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี
อําเภอบัวใหญ 

9,000.00 1,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

163 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการอุดหนุน”ศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา 

18,000.00 0.00 1,000.00 0.00 15,000.00 2,000.00 

164 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการสงเสริม
การเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบานดานชาง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

165 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการสงเสริม
การเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบานหนองหญา
ปลอง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

166 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการสงเสริม
การเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(เลี้ยงปลาดุก) โรงเรียน
บานดงบัง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

167 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการสงเสริม
การเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(เลี้ยงปลาในกระชังและ
เลี้ยงกบในบอซีเมนต) 
โรงเรียนบานเกาง้ิว 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

168 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการสงเสริม
การเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและ
อาหารกลางวัน โรงเรียน
บานหวยยาง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

 



~ ๖๒ ~ 
 

168 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการสงเสริม
การเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและ
อาหารกลางวัน(ปลูกผัก
สวนครัวการเลี้ยงปลา) 
โรงเรียนบานขามเต้ีย 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

170 งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานเกา
ง้ิว 

248,000.00 0.00 0.00 0.00 220,880.00 27,120.00 

171 งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานขาม
เต้ีย 

492,000.00 0.00 0.00 0.00 447,160.00 44,840.00 

172 งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานดงบัง 

452,000.00 0.00 0.00 0.00 409,640.00 42,360.00 

173 งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานดาน
ชาง 

356,000.00 0.00 0.00 0.00 318,720.00 37,280.00 

174 งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบาน
หนองหญาปลอง 

284,000.00 0.00 0.00 0.00 246,780.00 37,220.00 

175 งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศกึษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานหวย
ยาง 

264,000.00 0.00 0.00 0.00 230,240.00 33,760.00 

176 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๑ บาน
ดานชาง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

177 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๑๐ 
บานสระไผ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

178 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๑๑ 
บานดงสวาง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

179 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 
อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 
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สาธารณสุข หมูที่ ๑๒ 
บานหนองไผงาม 

180 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๒ บาน
ดอนกระชาย 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

181 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๓ บาน
หวยยาง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

182 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๔ บาน
ขามเต้ีย 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

183 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๕ บาน
หวยครอ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

184 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๖ บาน
ดงบัง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

185 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๗ บาน
เกาง้ิว 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

186 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๘ บาน
บุไทย 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

187 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๙ บาน
หนองหญาปลอง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

188 
งานไฟฟาถนน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ 

500,000.00 0.00 40,000.00 0.00 405,079.53 54,920.47 

189 
งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการงานฉลอง
ชัยทาวสุรนารี(ประเพณีบัว
ไหม-บัวใหญ) 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 37,311.30 2,688.70 

 



~ ๖๔ ~ 
 

 
โครงการที่ไมไดดาํเนินการ 

จากขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ จงัหวัดนครราชสีมา 

                      

งาน หมวดรายจาย ประเภทรายจาย ลําดับ โครงการ 
งบประมาณอนุมตัิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

1 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป 500,000 0 477,000 0 0.00 23,000.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

2 โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตําบลหวย
ยาง/แผนชุมชน 

20,000 0 0 0 0.00 20,000.00 

งานบริหารท่ัวไป คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

3 โครงการพัฒนาทองถ่ินรวมใจกําจัด
ผักตบชวาประชามีสวนรวม 

60,000 0 0 0 0.00 60,000.00 

งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

4 โครงการวันอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) 

25,000 0 0 0 0.00 25,000.00 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
สาธารณสุข 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

5 โครงการรณรงคและสงเสริมการคัด
แยกขยะท่ีตนทาง 

60,000 0 60,000 0 0.00 0.00 

 



~ ๖๕ ~ 
 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

6 โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตานยา
เสพติด 

150,000 0 0 0 0.00 150,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

7 โครงการประเพณีบุญทอดเทียนโฮม 80,000 0 0 0 0.00 80,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนือ่งกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

8 โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 120,000 0 0 0 0.00 120,000.00 

งานสงเสริม
การเกษตร 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

9 โครงการสงเสริมการไถกลบตอซังขาว 25,500 0 25,500 0 0.00 0.00 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

10 โครงการสงเสริมวานเมล็ดพันธุพืชทํา
ปุยสด 

25,500 0 0 0 0.00 25,500.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

11 โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน
ตานยาเสพติด 

150,000 0 0 0 0.00 150,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

12 ครงการประเพณีบุญทอดเทียนโฮม 80,000 0 0 0 0.00 80,000.00 

 



~ ๖๖ ~ 
 

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

13 โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 120,000 0 0 0 0.00 120,000.00 

งานสงเสริม
การเกษตร 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

14 โครงการรณรงคสงเสริมการไถกลบตอ
ซังขาว 

25,500 0 25,500 0 0.00 0.00 

งานสงเสริม
การเกษตร 

คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

15 โครงการสงเสริมวานเมล็ดพันธุพืชทํา
ปุยสด 

25,500 0 0 0 0.00 25,500.00 

งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน 

คาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง 

คากอสรางส่ิงสาธารณู
ประโภค 

16 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานดอน
กระชาย หมูท่ี 2(สายบานดอน
กระชาย-บานโนนประดู ต.ขุนทอง) 

324,900 0 324,900 0 0.00 0.00 

งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน 

คาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง 

คากอสรางส่ิงสาธารณู
ประโภค 

17 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
หมูท่ี 1(จากศาลากลางหมูบานหนอง
ไผงาม-ศาลาทางเขาหมูบาน) 

164,800 0 164,800 0 0.00 0.00 

รวมท้ังหมด 1,956,700 0 1,077,700 0 0 879,000 
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สวนที่ 6 
ขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
หมวด 6 ขอ 29 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดติดตามและ
ประเมินผลในประเด็นตอไปนี้ คือ 

1.การติดตามประเมินผลจํานวนโครงการท่ีนําไปสูการปฏิบัติ เทียบกับจํานวนโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  

2.การติดตามประเมินผลจํานวนงบประมาณท่ีนําไปสูการปฏิบัติ เทียบกับจํานวนงบประมาณใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  

3.การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยติดตามจากโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.
2561-2565) ท้ัง 10 ยุทธศาสตร จานวน 146 โครงการ โดยมีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือเปน
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตอไปดังนี้ 
 

1.ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แผนเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1-๔ จากการติดตามและ
ประเมินผลการนาํแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลหวยยาง โดยการนําไปสูการปฏิบัติ หากดูตามสัดสวนของ
การนําโครงการไปสูการปฏิบัติอยูในเกณฑระดับดี คิดเปนรอยละ 77.71 และสัดสวนของการนํางบประมาณไปสู
การปฏิบัติ ภาพรวมอยูในเกณฑระดับพอใช คิดเปนรอยละ 60.44 ฝากขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ในครั้งตอไปควรมีการนําโครงการท่ีเรงดวนบรรจุไวในแผนท่ีสามารถนําไปแกไขปญหาความเดือดรอนได
ตรงจุด แตเม่ือพิจารณาเปนรายยุทธศาสตร จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยางดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และดานการเกษตร ควรจะมีการเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมใหมากกวาเดิม และใหความสําคัญในการ
นําโครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม แตในยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีโครงการท่ีบรรจุ
ไวในแผนและนําไปสูการปฏิบัติคอนขางมาก ควรจะมีการกระจายโครงการไปพัฒนาดานการการเกษตร เพราะ 
ตามพ้ืนฐานทองถ่ินตําบลหวยยางประชากรสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตรเปนหลัก ควรสงเสริมใหประชาชน
สามารถพ่ึงตนเองได 
 

2.จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ท้ัง 10 ยุทธศาสตร พบวา มีโครงการจํานวน
มากท่ีไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดควรมีการดําเนินโครงการใหเร็วตามแผนการปฏิบัติงานท่ีตั้งไว 

3.การจัดทําโครงการควรคํานึงถึงโครงการท่ีเปนภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลไดงาย และควรเปนโครงการท่ีมีผูไดรับประโยชนใน
ภาพรวมและเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน 

4.การดําเนินงานโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตรวจพบ คือ การกอสรางถนนทําใหประชาชนในพ้ืนท่ี
และนอกพ้ืนท่ีสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน แตการท่ีมีรถบรรทุกหนักสัญจรไปมาผานเปน
ประจาํ ทําใหถนนเกิดการชารุดเสียหายเร็วกวาเวลาอันควร ควรมีการประสาในพ้ืนท่ีเก่ียวของ แจงเตือน
ผูประกอบการในเรื่องการใชรถบรรทุกหนักวิง่ 

5.เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เก่ียวกับการพิจารณาราง
แผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เขา

                      



~ ๖๙ ~ 
 
รวมประชุม เพ่ือนาประเด็นปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ท่ีไดจากการติดตามประเมินผลนาไปเปนขอมูลเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดทาแผนในครั้งตอไป  

6.โครงการในแตละยุทธศาสตรท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน นั้น ควรดูจากวิสัยทัศนเปนหลักและให
สอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร  

7.จํานวนโครงการในแผนพัฒนาท่ีนําไปสูการปฏิบัติควรแบงสัดสวนงบประมาณในแตละยุทธศาสตรและมี
การกระจายใหสอดคลองกัน  

10.ควรใหความสําคัญกับข้ันตอนการจัดทําโครงการ ท้ังนี้โครงการท่ีนําเสนอควรมีรายละเอียดข้ันตอน
การดําเนินงานท่ีชัดเจนและมีความสอดคลองกัน โดยเฉพาะในสวนของวัตถุประสงค เปาหมาย คาใชจายและวิธี
ดําเนินงานเพ่ือประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล  

11.ในแตละปไมควรมีการปรับแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อยางนอยปละไมเกิน 2 ฉบับ  
12.โครงการทุกโครงการควรดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนการดาเนินงาน เพ่ือ

ไมใหเกิดความลาชาในชวงระยะเวลาใกลสิ้นปงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      



~ ๗๐ ~ 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลหวยยาง   

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
*************************** 

 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กําหนดใหองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชน
ทราบ   รวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
กา ร จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕48 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 
30 (5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด ประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  

ในการนี้  เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ  องคการบริหารสวนตําบลหวย 
ยาง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หวยยาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
รอบเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563  ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ  ท้ังนี้  สามารถขอดูหรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  ศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.หวยยาง ณ  สํานักงาน อบต.หวยยาง ๑๖๓ หมูท่ี ๔  
ตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท ๐๔๔ – ๗๕๖๒๖๒   
      

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 

(นายสมปอง  จันปญญา) 
  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยยาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                      



~ ๗๑ ~ 
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