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ทองถิ่นเพ่ือทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
คณะกรรมการดังกลาว จะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายให
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ 
กําหนดก็ได และใหคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นซึ่งได
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คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
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เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
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สวนที่ ๑ 

บทนํา 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน  อยางยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมา  วามีความ
สอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไมรวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริงองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปลิง  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแกประชาชนใน
ชุมชนจึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
ดําเนินการในดานตางๆเพื่อใชเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาอีกดวย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด ๖ กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถิ่นเพ่ือทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกลาว จะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหาร

ทองถิ่นอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่

คณะกรรมการฯ กําหนดก็ได และใหคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ

สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

๑. ความหมายของการตดิตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติ 
ดวยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายซึ่ง
กําหนดไวในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมที่ไมตองการไดลวงหนา ซึ่งทําใหเห็นความจําเปน
ในการดําเนินการแกไขการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหผลที่ไดจากการติดตามผลมาระยะ
หนึ่ง 

เพื่อประเมินวาความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเปนผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนหรือไม ผลการประเมินอาจยืนยนัวา การเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับที่กําหนดไวในแผน 
หรืออาจแสดงถึงความลาชาหรือผลกระทบขางเคียง ซึ่งควรแกการทบทวนการติดตามและประเมินผล จึงเปน
เครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบริหารที่จะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งผลจากการติดตาม
และประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะที่ไดจะเปนแนวทางท่ีผูบริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานใน
อนาคตไดเปนอยางดี 
 
 
 
  



๒. ความสําคัญของการตดิตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเปนที่เรื่องท่ีสําคัญมาก และเปนหัวใจของการใชแนวทางเชิงยุทธศาสตร
เพื่อการบริหารจัดการ ซึง่มีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความตอเนื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
จะมีประโยชนตอองคกรและผูบริหาร ดังนี้ 
๑) สามารถเฝาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไวในแผน 

๒) สามารถหาแนวโนมจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวและใหหลักสําหรับแกไข
สถานการณที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติไดตามความจําเปน 

๓) สามารถจัดทําระบบเตือนลวงหนา เนื่องจากไดเห็นถึงปญหาที่อาจเกิดข้ึน 
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๔) มีขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินวา จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผนหรือไมสําหรับการ
ประเมินผลที่ไดจากการติดตามผลและระบุปญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลจาก
การดําเนินงาน โดยการประเมินผลจะเปนการเปดโอกาสใหทบทวนวา 

๑) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม 
๒) วัตถุประสงคที่กําหนดไวแตแรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลไดจรงิหรือไม 
๓) สาเหตุที่ไมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย 

๔) ตัวชี้วัดที่นํามาใชวัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 

๕) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสําเร็จและควรสานตอบาง 

๖) ไดเรียนรูปญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงไดในอนาคต 

๗) ควรปรับวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนอยางไร 
  

3. วัตถุประสงคของการติดตามแผนพัฒนาทองถิน่ 

          ๓.1  เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนในพื้นที่และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

          ๓.2  เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  และการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

๓.3  เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปนั้น ๆ วาเปนอยางไร  สอดคลอง  และสามารถ
สนองตอบตอวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาตําบลไดหรือไม 

๓.๔  เพื่อรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลสมปอยและแกไขไดตรงกับปญหาทีเ่กิดขึ้น 

          ๓.๕  เพื่อใหเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลในปตอไป 

  
4. ประโยชนที่ไดรับจากการติดตามและประเมินผลแผน 

          1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงสามารถทราบ
แนวทางในการพัฒนาตําบล 

          2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนจะเปนประโยชนตอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลิงสําหรับใชเปนกรณีศึกษาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติราชการใหเกิดความสอดคลองตามนโยบายที่ไดแถลง
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 



 ๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

          ๕.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  จะตอง
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ดังนี้ 

                   (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ดังนี้ 

                   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้ง
ประกาศผล 

  
  

 -๓- 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแต

วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ที่ไดรับการ
แตงตั้งตามระเบียบฯไดกําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล   ดังนี้  
          ๑. ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ตามแนวทางการพิจารณา
คุณภาพแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสี่ป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที ่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 

          ๒.  ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานที่กําหนดไวในแผนพัฒนา  ปงบประมาณ  ๒๕60และ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 

  
๖.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

๖.๑  ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
                   ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองคประกอบท่ีใชในการติดตามดังนี้ 
                   (๑)  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบล
หนองปลิง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ  ๒๘  โดยมี
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม               

(๒)  การบันทึกขอมูลในแบบรายงานดังนี้ 



แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง 

                                         สวนทองถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
                               สวนทองถิ่น 

(๓)  การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)และ การติดตามและ
ประเมินผลดวยระบบ e-laas(www.dla.go.th) 

  
-๔- 

  
๖.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี ้
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  
(๒)  หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

รายไตรมาส 

                                      (๑)  ไตรมาสที่  ๑         ( เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕60 )        
(๒)  ไตรมาสที่  ๒         ( เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕61 ) 

                                      (๓)  ไตรมาสที่  ๓         ( เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕61 )      
(๔)  ไตรมาสที่  ๔         ( เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕61 ) 

ระยะ  ๖  เดือน 

(๑)             เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕61 
(๒)  เดือน  เมษายน ๒๕๖1 – กันยายน  ๒๕61 

  
  

(๓)  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้ง
ไวหรือไม 
 (๔)  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในขอ ๕.๑ (๒) 

(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในขอ ๕.๑ (๒)  
(๖)  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและปปจจุบัน 

(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓)  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 



แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
                                         สวนทองถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
                               สวนทองถิ่น 

ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)และ การติดตามและประเมินผลดวยระบบ 
e-laas(www.dla.go.th) 
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๗.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

การติดตามประเมินผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด  6  ขอ 
28  กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย 

          (1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

          (2)  ผูแทนประชาคมที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

(3)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

          (4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

          (5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

          โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีก 

หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

          กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในวาระตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
          ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
                   1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                   2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหาร 

ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน

ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสอง

ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วัน 

                   4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  
8.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  ขอมูลทุติยภูมิ 
              1.1  โดยศึกษาจากคูมือ  การติดตามและประเมินผลและจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (แบบรายงานติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน)   



  2.  ขอมูลปฐมภูมิ 
               2.1  ขอมูลไดจากการสัมภาษณ  คณะทํางานการติดตามและประเมินผลแจกแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยาง  โดยแบงเปนกลุม ๆ  เพื่อทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของ   ในแตละยุทธศาสตร
และรับแบบสอบถามกลับมาคิดเปนจํานวน  100  เปอรเซ็นตเต็ม 

2.2   นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของแบบสอบถาม  เพื่อนําไป 

ตรวจสอบขอมูลตอไป 

  
สวนที ่ 2 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

ยุทธศาสตร อบต. หนองปลิง 

2.1  วิสัยทัศน(Vision) 
คุณภาพชีวิตล้ําหนา   ตามปรัชญาพอเพียง 

รอยเรียงวัฒนธรรม  กาวล้ําการพัฒนา  นําพาสูอาเซี่ยน 

2.2พันธกิจ (Mission) 
                   1. มีการเตรียมความพรอมใหกับเด็กเตรียมอนุบาลที่เขาเรียนในชั้นประถม 

                   2. มีการจัดชุมชนใหมีความสะอาดเรียบรอย 

                             3. สงเสริมคุณภาพชีวติของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

                   4. สงเสริมและพัฒนาอาชีพและเสริมสรางรายไดแกประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ 

                   พอเพียง 

  
2.3เปาหมายการพัฒนา(เปาประสงค) 

๑.  ประชาชนไดรับความสะดวกในดานการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน
อยางท่ัวถึง 

๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

          ๓.  ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  สังคมมีความเรียบรอย 

๔.  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสงเสริม สนับสนุนอยางเปน
ระบบ   และยั่งยืน 

          ๕.  ประชาชนมีอาชีพและรายไดท่ีเพิ่มขึ้น 

          ๖.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการสงเสริมพัฒนาอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของอบต. หนองปลิง ประกอบดวย ๕  ยุทธศาสตร 
ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่  ๑ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม  ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                             ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

                             ๑.2แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

                                                          
ยุทธศาสตรที่ ๒ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว 

๒.๑แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๒.๒แผนงาน  เคหะและชุมชน 

2.3แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 

  
ยุทธศาสตรที่  ๓   ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

๓.๑  แผนงานการศึกษา 

                                      ๓.๒  แผนงานการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม 

๓.๓  แผนงาน  สาธารณสุข 

  ๓.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห   
                                      3.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3.6  แผนงานงบกลาง 

  
ยุทธศาสตรที่  ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

ยั่งยืน 

๔.๑แผนงาน  การเกษตร 

ยุทธศาสตรที่  ๕  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความ 

                   มั่นคง 

๕.๑.  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

๕.๒.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

๕.๓.  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

๕.4.  แผนงาน  สรางความเข็มแขงของชุมชน 
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สวนที่ 3 

ขั้นตอนและวิธีการ 

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

  
๑. ขั้นตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๙ 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและปดประกาศไว

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม

ของทุกป ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

  
  
วิเคราะหสถานการณ 
 

กลยทุธ ์

วิสัยทัศน 
การวางแผน 

การนําไปสูการปฏิบัติ 
  
ควบคุมและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ 

ควบคุมและประเมินผล 

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

 

                                      แผนภาพท่ี ๑ วงจรการบริหารเชิงกลยุทธ 
จากวงจรขางตนจะเห็นไดวา การติดตามและประเมินผลเปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ 

กลาวคือ หลังจากที่ไดนําแผนการพัฒนาไปสูการปฏิบัติจําเปนที่จะตองมีการติดตามและประเมินผล 

เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเปนการวิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก 

ปฏิบัติงานสําหรับนําไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
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สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลิงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลหลังจากที่ไดนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเปนรายไตรมาส ระยะเวลา  ๖  เดือน  คือ  ตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60– ๓๐ เมษายน ๒๕๖1  โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
  
การวางแผนพัฒนา 

ทบทวน 

ปรับปรุง 

แกไข 

รายงานผล พรอมขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสนอผูบริหารทองถิ่น, สภาทองถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ฯ 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

รวบรวมขอมูล/ ตรวจสอบความถูกตองประมวลผลขอมูลและจัดทําสรุปรายงานผลการติดตามฯ 

สวนราชการดําเนินการประเมิน 

ตนเองตามแบบประเมิน 

การนําไปสูการปฏิบัติ 
  
 

- ประกาศใหประชาชนทราบ โดยปดประกาศไมนอยกวา ๓๐ วัน 

- เผยแพรตามสื่อตางๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซดอบต. ฯลฯ 

- แจงทุกสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

  
 แผนภาพท่ี ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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๒. บทสรุป 

แผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง เปนแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการบริหารงานและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตตําบล ตามแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖3) โดยไดแบงยุทธศาสตรการ
พัฒนาออกเปน ๕ ดาน  
          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลิงในครั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเปนการวิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน สําหรับ
นําไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
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สวนที่   4 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1(ตามแบบ 1-3/3) 

----------------------------------------- 
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงไดนําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 –๒๕๖4) เปนกรอบในการ

จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ดังนั้นในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน จึงใชขอมูลโครงการตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 –๒๕๖4) ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเปน
หลักในการพิจารณา ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลิง  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1 ดังนี้ 
  

แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

ประเด็นการประเมิน ม ี

การดําเนินงาน 

ไมมี 
การดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น     
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /   
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ /   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการนัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น /   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

/   

สวนที่ 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น     
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล /   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน /   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น 

/   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

/   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรจังหวัด 

/   

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น /   



14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด /   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา /   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร /   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร /   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม /   
  

  
-๑2- 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส 

คําชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน(รายไตรมาส)และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดย
เริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕61 

สวนที่  ๑ขอมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑        (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕60) 
(๒)  ไตรมาสที่  ๒        (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕๖1) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓        (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๖1)                  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔        (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖1) 

1.3  ราย 6 เดือน 

          (1)  เดือน  ตุลาคม  2560 - มีนาคม  2561 

          (2)  เดือน เมษายน  2561- กันยายน  2561 

สวนที่  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป  
๒.๑  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ป 

 

อบต. หนองปลิง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561 ) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่
แทจริงของประชาชนในพื้นที่กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป ตอไป 
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อบต. หนองปลิงไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 31ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561) 
  

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
ตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

7 173,550,000.00 7 173,550,000.00 7 173,550,000.00 7 173,550,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเท่ียว 

14 1,050,000.00 17 1,190,000.00 17 1,190,000.00 17 1,190,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

29 12,371,000.00 27 12,330,000.00 27 12,330,000.00 27 12,330,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน 

6 190,000.00 6 190,000.00 6 190,000.00 6 190,000.00 

ยุทธศาสตรการ
บริหารกจิการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

58 25,062,000.00 57 110,125,000.00 57 110,125,000.00 57 109,855,000.00 

รวม 114 212,223,000.00 114 297,385,000.00 114 297,385,000.00 114 297,115,000.00 
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2.2  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร ปที่ 1  2561 ปที่ 2 2562 ปที่ 3  2563 ปที ่4  2564 รวม 

  จํานวน
โครง 
การ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบประ 

มาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบประ 

มาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบประ 

มาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบประ 

มาณ 

การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมตาม

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพัฒนาดาน
เศรษกิจ การคา 

การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพัฒนาดาน
สังคมและคุณ
คุณภาพชีวิต 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
อยางสมดลุยั่งยืน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 



-15- 
2.3ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสีป พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่
เสร็จ 

จํานวนโครงการ
ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการที
มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  

- - - - 7 100 - - - - 7 100 

การพัฒนาดาน 

เศรษกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

  

2 14.29 - - 12 85.71 - - - - 14 100 

การพัฒนาดาน
สังคมและคุณ
คุณภาพชีวิต 

  
  
  

10 34.48 - - 19 65.62 - - - - 29 100 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดลุยั่งยืน 

  

- - - - 6 100 - - - - 6 100 

การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 
  

10 17.24 - - 48 82.76 - - - - 58 100 

รวม 22 19.30 - - 92 80.70 - - - - 114 100 
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2.4  การเบิกจายงบประมาณ ป 2561 

ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม รวม 

  จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1 - - - - -   
ยุทธศาสตรที่ 2 138,164 100 - - 138,163 100 

ยุทธศาสตรที่ 3 1,227,366.20 100   - 1,227,366.20 100 

ยุทธศาสตรที่ 4 -   - - -   
ยุทธศาสตรที่ 5 265,770 21.06 996,000   1,261,770.00 100 

รวม 1,631,300.20 62.09 996,000   2,627,300.20 100 
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สวนที ่ 3    ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2561 

โครงการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่
เบิกจายไป 

  - - - - - 
  - - - - - 
  - - - - - 
  - - - - - 
  - - - - - 
  - - - - - 
  - - - - - 
  - - - - - 

รวม - -   - - 
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สวนที่  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  
1.       ประชาชนยังไมใหความรวมมือในการรวมจัดทําเวทีประชาคมเทาที่ควร 

2.       ผูนําชุมชน  ผูนําทองถ่ิน  ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผน ขาดความรู  ความเขาใจ 
ขอจํากัดตางๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป 

3.       ผูนําชุมชน  ผูนําทองถ่ิน  ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความเขาใจดานงบประมาณขององคขององคการบริหาร
สวนตําบล การจัดลําดับความจําเปนเรงดวนของปญหา เพื่อเสนอแผนงานโครงการเพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป จึงทําให
จํานวนโครงการ/จํานวนงบประมาณ บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป มีจํานวนมาก แตจํานวนงบประมาณในการจัดตั้งงบประมาณ
มีจํานวนจํากัด 

4.       งบประมาณขอองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  มีไมเพียงพอในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

ขอเสนอแนะ 

1.       การตั้งงบประมาณ ชื่อโครงการควรเปนชื่อเดียวกันกับที่ระบุในแผนพัฒนาสี่ป 
2.       การจัดทําแผนพัฒนา ควรที่จะเปนโครงการที่คาดวาจะมีงบประมาณในการดําเนินงานและสามารถขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานที่มีศักยภาพได  ไมควรนําทุกโครงการเขามาไวในแผนพัฒนาทั้งหมด 

3.       ให อบต.ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการดําเนินงานของ อบต.ใหมากข้ึน 

4.       ใหมีการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนไดรับทราบ เพื่อไดมีสวนรวมมากขึ้น 
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แบบที ่ 3 / 1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

  
คําชี้แจง  :  แบบที่  3 / 1  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 2 ครั้ง  เดือน  เมษายน  และ เดือน ตุลาคม ของทุก
ป 
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง         
  
2.  วัน / เดือน / ป  ที่รายงาน      ๒4       เมษายน   ๒๕๖1 

  
สวนที่  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป  25๖1 

3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการทีป่รากฏอยูในแผน  และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูในแผน 

  

จํานวนโครงการ 

ที่ไดปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 - 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจการคา การลงทุนและการ
ทองเทีย่ว 

14 2 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 29 10 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน 

6 - 

๕.ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

58 10 

รวม 114 22 

รอยละ 100 19.30 
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงาน 

4.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 70% 40% 5% 

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 50% 50% 5% 

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 60% 50% 4% 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 60% 60% 3% 

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 60% 80% 9% 

6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 70% 60% 5% 

7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 80% 60% 2% 

8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 80% 70% 3% 

ภาพรวม 66.25% 58.75% 4.50% 

  

5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่  1    ดานการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.       ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.20 

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.5 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.00 

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.50 

6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.75 

7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 6.25 

8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

ภาพรวม 7.73 

2.       การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หนวย ผลการดําเนินงาน 

กอน
ดําเนินการ 

( จํานวน ) 

หลัง
ดําเนินการ 

( จํานวน ) 

เพิ่ม / ลด 

1.  ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพิ่มมากข้ึน ครัวเรือน 1,000 1,020 +20 

๒. แหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่ไดรับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

แหลง ๒ ๒3 +3 

รวม   1,002 1,0๗๕ +23 
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ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจการคา การลงทุนและการทองเที่ยว 

1.       ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.25 

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.85 

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.75 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 6.25 

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.75 

6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 6.50 

7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.20 

8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.75 

ภาพรวม 7.16 

 2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

กอน
ดําเนินการ 

( จํานวน ) 

หลัง
ดําเนินการ 

( จํานวน ) 
เพิ่ม / ลด 

1.  ประชาชนไดรับความรูในการพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือ
บรรเทาความเดือนรอนดานอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น 

คน 1๕0 ๒๐๐ + 50 

๒. ประชาชนใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้น 

คน ๒๐๐ ๒๘๐ +๘๐ 

รวม   ๓๕๐ ๔๘๐ ๑๓๐ 

 ยุทธศาสตรที ่ 3  การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 
1.       ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.20 

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.60 

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.25 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 6.55 

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.25 

6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.75 

7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.45 

8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 

ภาพรวม 7.44 
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2.       การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

กอน
ดําเนินการ 

( จํานวน ) 

หลัง
ดําเนินการ 

( จํานวน ) 
เพิ่ม / ลด 

1.  ประชาชนไดรับสวัสดิการ การสังคม
สงเคราะห   ตามนโยบายรัฐบาล ระเบียบและขอกํา
หมายเพิ่มขึ้น 

คน 498 531 33 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครัวเรือน ๑,๐๐๐ ๑,๐๗๐ +๗๐ 

๓. ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมกีฬา เพิ่มขึ้น คน ๑๐๐ ๑๕๐ +๕๐ 

รวม   ๑,๑๐๐ ๑,๒๒๐ +๑๒๐ 

  
ยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

  
1.       ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 7.25 

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.20 

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.85 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.75 

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.75 

6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.65 

7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 5.50 

8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.85 

ภาพรวม 7.10 

  
2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หนวย 

ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินการ 

( จํานวน ) 
หลังดําเนินการ 

( จํานวน ) 
เพิ่ม / ลด 

1.  ประชาชนมีความเขาใจและเขารวม
โครงการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น 

คน ๑๐๐ ๑50 +50 

รวม   ๑๐๐ ๑50 +50 
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  ยุทธศาสตรที่  ๕   การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

  
๑. ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 7.25 

2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 5.20 

3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6.85 

4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.75 

5.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.75 

6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.65 

7.  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 5.50 

8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.85 

ภาพรวม 7.10 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

หนองปลิงในภาพรวม 

 คําชี้แจง : แบบที่ 3/2เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง  เดือน  เมษายน  และ เดือน ตุลาคม ของทุกป 
  
  
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1.เพศ   ☐       ชาย     ☐       หญิง 

2.อาย ุ  ☐ ต่ํากวา  20  ป                  ☐ 20-30  ป              ☐  31-40  ป   

          ☐ 41-50  ป              ☐ 51-60  ป              ☐ มากกวา  60 ป 

3. การศึกษา     ☐ อานออกเขียนได       ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา/ปวช      

                   ☐ อนุปริญญา/ปวส.      ☐ ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

4. อาชีพ          ☐ รับราชการ             ☐ ทํางานเอกชน        ☐ ธุรกิจสวนตัว   ☐ เกษตรกร 

                   ☐ นักเรียน/นักศึกษา     ☐ อื่นๆ(ระบุ)....................... 

 สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนิคมน้ําอูน 

5.ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม √     
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม √     
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

  √   

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนไดรับทราบ 

  √   

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

  √   

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด   √   
7.ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น 

√     

8.การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน   √   
9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม √     
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

หนองปลิงในแตละยุทธศาสตรในภาพรวม 

  
คําชี้แจง : แบบที่ 3/3  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม   โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูล  ปละ 2 ครั้ง  เดือน  เมษายน  และ เดือน ตุลาคม ของทุกป 
  
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1.เพศ   ☐       ชาย     ☐       หญิง 

2.อาย ุ  ☐ ต่ํากวา  20  ป        ☐ 20-30  ป              ☐  31-40  ป   

          ☐ 41-50  ป    ☐ 51-60  ป              ☐ มากกวา  60 ป 

3. การศึกษา     ☐ อานออกเขียนได       ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษา/ปวช      

                   ☐ อนุปริญญา/ปวส.      ☐ ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

4. อาชีพ          ☐ รับราชการ            ☐ ทํางานเอกชน           ☐ ธุรกิจสวนตัว          ☐ เกษตรกร 

                   ☐ นักเรียน/นักศึกษา     ☐ อื่นๆ(ระบุ)....................... 

  
สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนิคมน้ําอูน 

5.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนิคมน้ําอูน  ในการพัฒนาดาน  การ
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใหคะแนนเต็ม  10  ทาน จะใหคะแนนองคการบริหาร
สวนตําบลนิคมน้ําอูนของทานเทาใด 

ประเด็น คะแนนความ 
พึงพอใจ 

(เต็ม   10  คะแนน) 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.5 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.5 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.5 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนไดรับทราบ 7.5 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.5 

7.ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.0 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 
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6.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  ในการพัฒนาดาน การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจการคา การลงทุนและการทองเที่ยวโดยใหคะแนนเต็ม  10  ทาน จะใหคะแนนองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
ของทานเทาใด 

ประเด็น คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม   10  คะแนน) 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.0 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.0 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.5 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนไดรับทราบ 7.0 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.0 

7.ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 7.0 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

  
  
7.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  ในการพัฒนาดาน การพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษยโดยใหคะแนนเต็ม  10  ทาน จะใหคะแนนองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงของทานเทาใด 

ประเด็น คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม   10  คะแนน) 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๐ 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๕ 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๐ 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนไดรับทราบ ๗.๐ 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.0 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.5 

7.ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 6.5 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๕ 
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8.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  ในการพฒันาดาน การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืนโดยใหคะแนนเต็ม  10  ทาน จะใหคะแนนองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลิงของทานเทาใด 

ประเด็น คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม   10  คะแนน) 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.0 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.0 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.0 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนไดรับทราบ 7.0 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.5 

7.ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 7.5 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.0 

  
  
๙.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  ในการพัฒนาดาน การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคงโดยใหคะแนนเต็ม  10  ทาน จะใหคะแนนองคการบริหารสวนตําบล
หนองปลิงของทานเทาใด 

ประเด็น คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม   10  คะแนน) 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๘.0 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.0 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.๕ 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนไดรับทราบ 7.๕ 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.5 

7.ผลการดําเนินงาน/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 7.5 

8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๐ 
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สวนที ่ 5 

ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 

     รอบเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2561 

******************************************* 
 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13(3) 
กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
พรอมทั้งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ สองครั้ง  ภายในเดือน 
เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม  ของทุกป 
  
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) อบต. หนองปลิง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต. หนองปลิง ดังนี้ 

  
ก. วิสัยทัศน ของอบต.หนองปลิง  
    "บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล การศึกษาเดน เนนอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ชุมชนนาอยู ควบคู
เศรษฐกิจด"ี 
ข. พันธกิจ ของอบต.หนองปลิง  
    ๑. จัดหาและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมทุกดาน  
    ๒. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนใหครอบคลุมและทั่วถึง  
    ๓. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงเรียบรอย  
    ๔.สงเสริมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น  
    ๕.สงเสริม พัฒนาอาชีพและเสริมสรางรายไดแกประชาชน  
    ๖.สงเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.หนองปลิงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร
ไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        1. จัดหาและพัฒนาแหลงนําเพื่อการเกษตร 
        2. การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
        3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการดานก 
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  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว 
        1. การอนุรักษ ฟนฟู ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
        2. จัดใหมีและการบํารุงรักษาสถานที่ทองเที่ยว สถานที่ผักพอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
        3. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 
        1. 1.การสงเสริมและสนับสนุนกสนศึกษา 
        2. การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
        3. การสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการและสงเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดสและผูยากจน 
        4. สงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
        5. การสงเสริมสุขภาพและการปองกันควบคุมโรค 
        6. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน อาสาสมัครและองคกรเอกชน 
 
    การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
        1. การพัฒนาและฟนฟูและอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี 
 
    การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
        2. การพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
        3. การแกไขปญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น 
        4. การพัฒนาองคกรและบุคลากร 
        5. การบริการประชาชน 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-31- 
  
ง. การวางแผน 
    อบต.หนองปลิง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟง
ปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป 
ตอไป  
    อบต.หนองปลิง ไดประกาศใชแผนพฒันา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยไดกําหนดโครงการที่
จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) 
  

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
ตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

7 173,550,000.00 7 173,550,000.00 7 173,550,000.00 7 173,550,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา 
การลงทุนและการ
ทองเท่ียว 

14 1,050,000.00 17 1,190,000.00 17 1,190,000.00 17 1,190,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

29 12,371,000.00 27 12,330,000.00 27 12,330,000.00 27 12,330,000.00 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน 

6 190,000.00 6 190,000.00 6 190,000.00 6 190,000.00 

ยุทธศาสตรการ
บริหารกจิการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

58 25,062,000.00 57 110,125,000.00 57 110,125,000.00 57 109,855,000.00 

รวม 114 212,223,000.00 114 297,385,000.00 114 297,385,000.00 114 297,115,000.00 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารอบต.หนองปลิง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน 66 โครงการ งบประมาณ 13,890,150 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 40,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเที่ยว 12 490,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 21 7,757,500.00 

ยุทธศาสตรการพัมนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 5 140,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 27 5,462,650.00 

รวม 66 13,890,150.0 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณ อบต.หนองปลิง มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ตามแนวพระราชดําริ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 40,000.00 สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตามแนว
พระราชดําริตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตําบลหนองปลิง 

2. การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการปรับปรุง
อาคารตลาดสด อบต. 
หนองปลิง 

เงินสะสม 64,000.00 เพื่อปรับปรุงอาคารต
ลาดสด อบต. หนอง
ปลิง 

ขนาด
กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 15.60 เมตร 
สูง 3.00 เมตร 

3. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการเกีย่วกับการ
จัดงานรัฐพิธีตางๆ 

 30,000.00 อนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
ประเพณีทองถิ่นและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ตําบลหนองปลิง 

4. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการจดังาน
ประเพณีวัน
เขาพรรษา 

 10,000.00 อนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
ประเพณีทองถิ่นและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมในวัน
เขาพรรษา 

5. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการจดังานวันวิ
สาขบูชา 

 10,000.00 อนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
ประเพณีทองถิ่นและ
ภูมิปญาทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมในวันวิ
สาขบูชา 

6. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการจดั
เตรียมการรับเสด็จ 

 20,000.00 เพื่อใหเกิดความรัก 
สมัครสมาน สามัคค ี

ตําบลหนองปลิง 

7. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการปกปอง
สถาบันสําคญัของ
ชาต ิ

 100,000.00 เพื่อใหเกิดความรัก
ความสามัคค ี

ตําบลหนองปลิง 

8. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการอนุรักษสืบ
สานภูมิปญญาทองถิ่น 

 50,000.00 อนุรักษสืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ตําบลหนองปลิง 

9. การพัฒนาดาน โครงการสงเสริม  80,000.00 สงเสริมวัฒนธรรม ตําบลหนองปลิง 



เศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

  

วัฒนธรรมทองถ่ิน ทองถ่ิน 

10. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมการ
ประกอบอาชีพ 

 40,000.00 เพื่อเปนการสงเสรมิ
อาชีพสรางงานสราง
รายได 

ฝกอบรมอาชีพให
ประชาชนในเขตตําบล
หนองปลิง ปละ1 ครั้ง 

11. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมกลุมแมบาน
และกลุมสตร ี

 20,000.00 สงเสริมกิจกรรมกลุม
แมบานและกลุมสตร ี

หมู 1 - หมู 8 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการคาอาหาร
เสรมิ (นม)โรงเรียน
ชุมชนบานหนองปลิง,
โรงเรียนบานโคก
ทันสมัย 

 586,400.00 เพื่อใหเด็กเล็ก-
นักเรียน ไดรับ
สารอาหารครบถวน
และมีประโยชนตอ
รางกาย 

โรงเรียนจํานวน 2 แหง 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการคาอาหาร
เสรมิ (นม) ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเล็ก 
หมู 2, หมู 5 

 129,100.00 เด็กเล็ก - นักเรียน 
ไดรับสารอาหาร
ครบถวนและมี
ประโยชนตอรางกาย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
หมู 2 ศูนยฯ หมู 5 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หมู 2 หมู 5 

 328,300.00 เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ
สารอาหารครบถวน
และมีประโยชนตอ
รางกาย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
หมู 2 แหง 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบาน
โคกมะนาวทันสมัย 

 560,000.00 เพื่อใหเด็กเล็ก - เด็ก
นักเรียนไดรับสาน
อาหารครบถวนและมี
ประโยชนตอรางกาย 

จํานวน 1 แหง 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบานหนองปลิง 

 664,000.00 เพื่อใหเด็กเล็ก - เด็ก
นักเรียนไดรับ
สารอาหารครบถวน
และมีประโยชนตอ
รางกาย 

จํานวน 1 แหง 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

 40,000.00 เพื่อใหเด็กเล็กมีโอกาส
ไดแสดงความสามารถ
และรวมกิจกรรมตางๆ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
หมู 2 แหง และ
โรงเรียนปถมศึกษา 
จํานวน 2 แหง 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการจดัซื้อสื่อการ
เรียนการสอน(คา

 113,900.00 เด็กมีพัฒนาการเรียนรู สื่ออุปกรณการเรียน
การสอน 



จัดการเรียนการสอน) 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโคก
มะนาว หมู 2 

  
  

 29,000.00 สงเสริมการศึกษา จํานวน 1 แหง 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กหนองปลิง หมู
ที ่5 

 14,400.00 สงเสริมการศึกษา จํานวน 1 แหง 

21. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการติดตั้งมุงลวด
ขอบอลูมิเนียมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
โคกมะนาว หมูที ่2 

 9,500.00 โครงการติดตั้งมุงลวด
ขอบอลูมิเนียมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
โคกมะนาว หมูที ่2 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โคกมะนาว หมูที ่2 

22. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
กีฬาตําบลหนองปลิง 

 40,000.00 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชน
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนดวยการ
ออกกําลังกายและเลน
กีฬา 

ซื้ออุปกรณกีฬาใหกับ
หมูบานทั้ง 8 หมู ปละ
หนึ่ง 1 ครั้ง 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการแชงขันกีฬา 
อบต. หนองปลิง ตาน
ยาเสพตดิ 

 120,000.00 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชน
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและรักการ
ออกกําลังกาย 

จัดการแขงขันกีฬาป
ละ 1 ครั้ง 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงตัวนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬา 
ตานยาเสพติด 

 60,000.00 เพื่อใหผูนําชุมชนและ
ประชาชนในทองถิ่น
ไดเห็นความสาํคญั
ของการแขงขันกีฬา 
การออกกําลังกายและ
เปนการสรางความรัก 
ความสามัคค ี

จัดการแขงขันกีฬาป
ละ 1 ครั้ง คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
ขาราชการ พนักงาน
จาง กํานัน/ผูใหญบาน 
ในเขตหนองปลิง 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

 3,318,000.00 เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผูสูงอายุในตําบลหนอง
ปลิง 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูพิการ 

 1,161,600.00 เพื่อชวยเหลือผูพิการ
ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น 

ผูพิการในเขตตําบล
หนองปลิง 



27. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการสงเคาระห
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

 6,000.00 เพื่อชวยเหลือผูปวย
เอดสใหมคีุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

จํานวนผูปวยเอดส
จํานวน 1 ราย 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการแกไขปญหา
ความยากจน 

 40,000.00 เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนใหกับ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลหนองปลิง 

แกไขปญหาความ
ยากจนหมู 1 - หมู 8 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการวันผูสูงอายุ
ไทหนองปลิง 

 40,000.00 สงเสริมคณุภาพชีวิต
ผูสูงอายุในเขตพื้นท่ี
ตําบลหนองปลิง 

จํานวน 8 หมูบาน 

30. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
การแพทยและ
วิทยาศาสตร 

 100,000.00 เพื่อใหรูจักปองกันตว
เองจากโรคภยัตางๆ 

ทรายอะเบท,นํายาพน
หมอกควัน,เวชภัณฑ,
วัคซีนฯลฯ 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการสมทบ
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในทองถิ่นหรือพื้นท่ี 
อบต. หนองปลิง 

 60,000.00 เพื่อสงเสริมสุขภาพ จํานวน 8 หมูบาน 

32. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการณรงคพน
หมอกควันเพื่อ
ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

 30,000.00 เพื่อปองกันการแพร
ระบาดโรค
ไขเลือดออก 

เขตตําบลหนองปลิง 

33. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

 30,000.00 เพื่อปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

ฉีดวัคชีนโรคพิษสุนัข
บา 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลหนอง
ปลิง 

 37,000.00 เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการตําบลหนอง
ปลิง 

ประชาชนในเขตตําบล
หนองปลิง 

35. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษย 

โครงการกอสราง
ระบบบําบดัสิ่งปฎิกลู 
บานทันสมัย หมู
ที ่3 ตําบลหนองปลิง 
อําเภอนิคมน้ําอูน 
จังหวัดสกลนคร 

เงินสะสม 155,000.00 เพื่อกอสรางระบบ
บําบัดสิ่งปฏิกลู บาน
ทันสมัย หมู
ที ่3 ตําบลหนองปลิง 
อําเภอนิคมน้ําอูน 
จังหวัดสกลนคร 

ขนาด
กวาง 6.20 เมตร 
ยาว 8.40 เมตร 

36. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดลุและยั่งยืน 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ 

 30,000.00 เพื่อสงเสริมให
ประชาชนรูจักอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

ประชาชน ม. 1- ม. 8 



37. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดลุและยั่งยืน 

โครงการรักนํารักปา
รักแผนดิน 

 30,000.00 เพื่อสรางจิตสํานึกให 
รักนํา รักปา รักษา
แผนดิน 

ประชาชน ม. 1- 8 

38. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดลุและยั่งยืน 

โครงการสราง
จิตสํานึกในการกาํจัด
ขยะ ดูและรักษา
ความสะอาดในแหลง
นําและชุมชน 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนรูจัก
วิธีกําจัดขยะที่ถูกตอง 

ประชาชนในเขตตําบล
หนองปลิง 

39. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดลุและยั่งยืน 

  
  
  
  

โครงการจดัซื้อวัสดุ
การเกษตร 

 126,000.00 เพื่อใหวัสดุการเกษตร
ไวใชอยางเพียงพอ 

อบต. หนองปลิง 

40. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บาน
หนองผักเทียม หมู 1 

 360,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก 

บานหนองผักเทียม หมู
ที ่1 กวาง 5.00 ม. 
ยาว 125 ม.
หนา 0.15 ม. 
พื้นท่ี 625 ลบม ชวง
ที ่2 กวาง 5.00 ม. 
ยาว 23.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พื้นท่ี 115 ลบม 

41. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมหอถังสูง
โครงสรางเหล็ก
(ระบบถังไฟเบอร
กลาส)บานโคกมะนาว 
หมู2 

 200,000.00 บริการสาธารณูปโภค
ใหท่ัวถึงและ
ครอบคลมุ 

บานโคกมะนาว หมู
ที ่2 ขนาด 2.50 x 
2.80 ม. สูง 6.00 ม. 

42. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการกอสรางถนน
กรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานโคก
มะนาว หมูที ่2 

 100,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก 

บานโคกมะนาว หมู
ที ่2 กวาง 5.00 ม. 
ยาว 41.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พื้นท่ี 205 ลบม. 

43. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟาสวนภมูิภาค 
อําเภอพังโคน ตาม
โครงการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ(สายพาด

 191,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

บานทันสมัย หมูที ่3 



ดับ) บานทันสมัย หมู
ที ่3 

44. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บาน
ทันสมัย หมูที ่3 

 100,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับประชาชน
ในการคมนาคมได
อยางสะดวก 

บานทันสมัย หมู
ที ่3 กวาง 5.00 ม. 
ยาว 41 .00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พื้น 205 ลบม 

45. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟาสวนภมูิภาค 
อําเภอพังโคน ตาม
โครงการติดตั้งไไฟา
บริการสาธารณะ(สาย
พาดดับ) บานทรายค
คํา หมูที ่4 

  
  
  
  
  
  

 280,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

บานทรายคํา หมูที ่4 

46. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการกอสรางถนน
กรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานโคก
มะนาว หมูที ่4 

  
  
  
  

 100,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก 

บานทรายคํา หมู
ที ่4 กวาง 5.00 ม. 
ยาว 41.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พื้นท่ี 205 ลบม 

47. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บาน
หนองปลิง หมูที ่5 

 378,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก 

บานหนองปลิง หมู
ที ่5 กวาง 5.00 บาท 
ยาว 165.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พื้นท่ี 780 ลบม. 

48. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณศาลา
ประชาคม บานโนน
สมบูรณื หมูที ่6 

 128,000.00 เพื่อใชทํากิจกรรมของ
ประชาชน บานโนน
สมบูรณ หมูที ่6 

ประชาชนบานโนน
สมบูรณ หมูที ่6 

49. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการกอสรางรั้ว
คอนกรีตรอบพื้นท่ี
สาธารณะ บานโนน
สมบูรณ หมูที ่6 

 205,000.00 เพื่อปองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ 

ประชาชนบานโนน
สมบูรณ หมู
ที ่6 ยาว 117.00 ม. 
สูง 1.60 ม. 



50. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บาน
ศรีเมือง หมุที ่7 เสน
คลองชลประทาน 
เชื่อมบานหนองปลิง
พุม 

 378,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก 

บานศรีเมือง 
หมู 7 กวาง 4.00 ม . 
ยาว 195.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พื้นท่ี 780 ลบม 

51. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสรมิเหล็ก พรอมบอ
พักนํา บานหนองปลิง
ใหม หมู 8 

 485,000.00 ระบายน้ําไดรวดเร็ว บานหนองปลิงใหม หมู
ที ่8 กวาง 0.50 ม. 
ยาว 225 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

52. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการซอมแซม 
ถนน คสล. ภายใน
ตําบลหนองปลิง 

เงินสะสม 270,000.00 ใชเปนเสนทางสัญจร จํานวน 8 หมูบาน 

53. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการซักซอม
เตรียมความพรอมใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 20,000.00 เพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับ อปพร. .ในการ
ปฎิบัติหนาที่ปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

  
  

ฝกอบรมใหสมาชิก อป
พร. ปละ 1 ครั้ง 

54. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการรณรงค
ปองกันไฟปาและ
หมอกควัน 

 20,000.00 เพื่อปองกันการเกิดไฟ
ปาและหมอกควัน 

เขตตําบลหนองปลิง 

55. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบตัิเหตุ
ทางทองถนน 

 50,000.00 ปองกันการเกิด
อุบัติเหตุนทองถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ 

สามาชิก อปพร. ในเขต
ตําบลหนองปลิง 

56. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย อปพร. 
มีความรูความชํานาญ 

 50,000.00 เพื่อใหสมาชิก อปพร. 
มีความรูความชํานาญ 

สมาชิก อปพร. ในเขต
ตําบลหนองปลิง 

57. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
แกศูนย อปพร. 

 20,000.00 เพิ่มศักยภาพใหแก
ศูนย อปพร. .ในกา
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
ในการบริหารจัดการ
ศูนย ใหแกศูนย อปพร. 

58. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก

โครงการจดัซื้อสาย
สงนําดับเพลิง 3 ชั้น 

 20,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การดับเพลิง 

สายสงนําดับเพลิง
ยาว 20 ม. 



ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

จํานวน 2 เสน 

59. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการฝกอบรมการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

 65,000.00 เพื่อใหรูจักการปองกัน
ตัวเองจากพิษภัยของ
ยาเสพตดิ 

ประชาชนในเขตตําบล
หนองปลิง 

60. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน 

 261,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฎิบตัิงานของ
บุคลากรใน อบต. 

คณะผูบริหาร สามชิก 
และเจาหนาที่ อบต.
หนองปลิง ปละ 1 ครั้ง 

61. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ 

 211,300.00 เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ 

วัสดุครภุัณฑ 

62. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

คาวัสดุงานบานงาน
ครัว 

 40,000.00 เพื่อใหวัสดุเพียงพอใน
การปฎิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว 

63. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการคาใชจาย
สําหรับการเลือกตั้ง 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนรูและ
เขาใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและมสีวนรวม
ในการเลือกตั้ง 

เลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิกสภา
ฯ 

64. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการจดัเวที
ประชาคมหมูบาน/
ตําบลและแผนชุมชน 

 10,000.00 เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมในการจดัทํา
แผนพัฒนาฯและแผน
ชุมชน 

ออกประชาคมหมูบาน
ในตําบลหนองปลิง 
หมู 1 – 8 

  

65. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการปรับปรุงเว็ป
ไซด อบต. หนองปลิง 

 5,000.00 เพื่อเผยแพร
ประชาสมัพันธขอมูล
ขาวสารของ อบต. 

ปรับปรุงเว็บไซด ของ 
อบต. 1 ครั้ง/ป 

66. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับ
บริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 30,000.00 เพื่อเปนคาใชจายใน
การจางหนวยงานที่
เปนกลางประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับ
บริการของ อบต.
หนองปลิง 
  
  

ประชาชนตําบลหนอง
ปลิง 

67. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. เสนหลัง

เงินสะสม 363,000.00 ใชเปนเสนทางสัญจร ผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 128 เมตร 



ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โรงเรัยนนคิมนําอูน
เจริญวิทยา 

หนา 0.15 เมตร 
ไหล 2.50 เมตร 

68. การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนาวัดสีชมภู ถึงศูนย
การเรยีนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติ
สินคาการเกษตร 
(ศพก.) บานโคก
มะนาว หมูที ่2 

เงินสะสม 225,000.00 ใชเปนเสนทางสัญจร ผิวจราจรกวาง 5ใ
00 เมตร 
ยาว 72.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
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 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.หนองปลิง ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 
การคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

โครงการ
เกี่ยวกับการ
จัดงานรัฐพิธี
ตางๆ 

 150,000.00 30,000.00 รานธนบูลย 24/10/2560 1 

  5,959.00 
หจก.วิเศษ
วัสดุกอสราง 

24/10/2560 1 

  1,500.00 
รานจันทร
ทิพย 

19/10/2560 1 

  26,350.00 
รานวาริชคา
ไม 

24/10/2560 1 

  15,000.00 รานจรรยา 24/10/2560 1 

  23,000.00 
นางจีน รม
เกษ 

17/10/2560 1 

  3,240.00 
ราน ถูก ป 
ซูเปอรสโตร 

17/10/2560 1 

  10,784.00 รานรุงลดา 17/10/2560 1 

  4,940.00 
รานนาคะ
อินทร 

24/10/2560 1 

  3,485.00 
รานราชยาน
ยนต ๒ 

24/10/2560 1 

  3,900.00 
รานยื่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

24/10/2560 1 

  1,110.00 รานจรรยา 24/10/2560 1 

  3,200.00 
รานปญญา
โปรดักส 

24/10/2560 1 

รวม 

  

132,468.00    
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  
2. 

  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 
การคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

  
โครงการจดั
งานประเพณี
วันลอย
กระทง 

   
50,000.00 

  
       4,851.00 

  
รานยื่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

  
01/11/2560 

  
            1 

  645.00 
รานยื่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

01/11/2560 1 

รวม 5,696.00 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการ
คาอาหาร
เสรมิ(นม)
ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู 2, หมู 5 

 88,000.00 3,519.00 สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

02/10/2560 30 

  7,038.00 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

11/10/2560 30 

  2,174.40 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

01/11/2560 22 

  4,342.80 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

01/11/2560 22 

  1,677.90 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

01/12/2560 21 

  3,355.80 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

01/12/2560 21 

  4,474.40 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

04/01/2561 20 

  1,974.00 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

04/01/2561 20 

  6,448.40 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

01/02/2561 20 

รวม 35,004.70 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา
(อาหาร
กลางวัน)ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู 2 หมู 5 

 220,500.00 2,100.00 นางนิตยา 
บิดร 

02/10/2560 7 

  6,600.00 
นางนิตยา 
บิดร 

01/11/2560 22 

  7,260.00 
นางสาวเพียง 
พัฒคาต 

02/10/2560 7 

  14,520.00 
นางสาวเพียง 
พัฒคาต 

31/10/2560 22 

  10,200.00 
นางสาวเพียง 
พัฒคาต 

01/12/2559 21 

  5,100.00 
นางนิตยา 
บิดร 

01/12/2560 21 

  13,600.00 
นางสาวเพียง 
พัฒคาต 

29/12/2560 20 

  5,940.00 
นางสาวเพียง 
พัฒคาต 

29/12/2560 20 

  13,600.00 
นางสาวเพียง 
พัฒคาต 

31/01/2561 20 

  6,000.00 
นางนิตยา 
บิดร 

31/01/2561 20 

รวม 84,920.00 
   

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการวัน
เด็กแหงชาต ิ

 40,000.00 25,000.00 รานปญญา
โปรดักส 

12/01/2561 1 

รวม 25,000.00    
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการ
แขงขันกีฬา 
อบต. หนอง
ปลิงตานยา
เสพติด 

 120,000.00 9,500.00 นางสม
พียนพัฒคาต 

14/03/2561 3 

  9,500.00 
นางสมัย ภา
เภา 

14/03/2561 3 

  9,500.00 

นางสาวแสง
สวาง ผลา
จันทร 

14/03/2561 3 

  35,150.00 
รานเพื่อนแท
สปอรต 

13/03/2561 3 

  750.00 
รานเพื่อนแท
สปอรต 

13/03/2561 3 

  260.00 
รานนาคะ
อินทร 

13/12/2560 1 

รวม 64,660.00 
   

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการสงตัว
นักกีฬาเขา
รวมแขงขัน
กีฬา ตานยา
เสพติด 

 160,000.00 122,825.00 รานปญญา
โปรดักส 

13/12/2560 1 

  11,800.00 
นางนิตยา 
บิดร 

13/12/2560 1 

  260.00 
รานนาคะ
อินทร 

13/12/2560 1 

  10,000.00 
นายกฤษณะ 
ฐานลุน 

13/12/2560 1 

รวม 144,885.00 
   

8. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
หรือ
การแพทย 

 100,000.00 5,950.00 รานปญญา
โปรดักส 

04/12/2560 7 



รวม 5,950.00   
  
  
  

  

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

9. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการ
รณรงคพน
หมอกควัน
เพื่อปองกัน
และควบคมุ
โรค
ไขเลอืดออก 

 30,000.00 17,500.00 ราน BB วัสดุ
ภัณฑ 

23/02/2561 8 

  1,200.00 
รานยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

22/02/2561 1 

  400.00 
รานนาคะ
อินทร 

22/02/2561 1 

  3,500.00 
นายวรีระยงค 
มณีบู 

26/02/2561 10 

รวม 22,600.00 
   

11. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการ
อุดหนุน
อาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียน
โรงเรียนบาน
โคกมะนาว
ทันสมัย 

 580,000.00 290,000.00 โรงเรียนบาน
โคกมะนาว
ทันสมัย 

09/11/2560 1 

รวม 290,000.00    

12. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการ
อุดหนุน
อาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียน
โรงเรียน
ชุมชนบาน
หองปลิง 

 640,000.00 320,000.00 โรงเรียน
ชุมชนบาน
หนองปลิง 

09/11/2560 1 

รวม 320,000.00    
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

13. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากร
มนุษย 

โครงการ
คาอาหารเสรมิ
(นม) 
จํานวน 2 แหง 
คือโรงเรียน
บานโคก
มะนาวทันสมยั
,โรงเรยีน
ชุมชนบาน
หนองปลิง 

 585,000.00 38,943.60 สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

02/10/2560 22 

  32,844.00 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

02/10/2560 22 

  23,161.60 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

01/11/2560 22 

  20,990.20 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

01/11/2560 22 

  18,127.90 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

01/12/2560 21 

  20,003.20 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

01/12/2560 21 

  21,056.00 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

04/01/2561 20 

  19,082.00 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

04/01/2561 20 

  40,138.00 

สหกรณโคนม
วาริชภูมิ 
จํากัด 

01/02/2561 20 

รวม 234,346.50 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

14. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมูบาน บาน
หนองผัก
เทียม หมู 1 

เงินสะสม 147,000.00 147,000.00 หจก.เกียรติศักดิ์
แทร็กเตอร 

28/02/2561 30 

15. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมูบาน บาน
หนองปลิง หมู
ที ่5 

เงินสะสม 219,000.00 218,000.00 หจก.เกียรติศักดิ์
แทร็กเตอร 

02/03/2561 30 

16. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมูบาน หมู
ที ่8 เชื่อมตอ 
บานทรายคํา 
หมูที ่4 

เงินสะสม 379,000.00 379,000.00 หจก.ส.ศศิวรรณ 
กอสราง 

14/02/2561 30 

17. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ซอมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร
ภายในตําบล
หนองปลิง 

เงินสะสม 254,000.00 95,000.00 หจก.วสุบริการ
สกลนคร 

02/02/2561 30 

  60,000.00 
หจก.วสุบริการ
สกลนคร 

02/02/2561 30 

  97,000.00 
หจก.วสุบริการ
สกลนคร 

02/02/2561 30 

รวม 252,000.00 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

18. ยุทธศาสตรการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน 

 269,950.00 90,000.00 รานปญญา
โปรดักส 

06/02/2561 5 

  18,500.00 

นางสาว
เพียง พัฒ
คาต 

05/02/2561 1 

  1,610.00 
รานยิ่งเจรญิ
ศึกษาภัณฑ 

02/02/2561 1 

  390.00 
รานปญญา
โปรดักส 

05/02/2561 1 

  3,000.00 
รานนาคะ
อินทร 

05/02/2561 1 

  8,330.00 

รานอาหาร
เวียดนาม
เจเง็ก 

05/02/2561 1 

  5,250.00 

นางสาว
ดุษฎี สุจริต
พงษ 

05/02/2561 1 

รวม 127,080.00 
   

19. ยุทธศาสตรการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการปรับปรุง
เว็บไซด อบต. หนอง
ปลิง 

 5,000.00 5,000.00 รานพอใจ
คอมพิวเตอร 

26/02/2561 1 

20. ยุทธศาสตรการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบตัิเหตุ
ทางทองถนน 

 80,000.00 200.00 นายนิพนธ 
มะลิทอง 

11/10/2560 1 

  200.00 
นายทรงพล 
ดอบุตร 

11/10/2560 1 

  200.00 

นายพงษ
เพชร ดาบ
ลาอํา 

11/10/2560 1 

  200.00 
นายชาคร 
สารีนันท 

11/10/2560 1 



  200.00 
นายฤทัย 
บุญเพ็ง 

11/10/2560 1 

  1,690.00 
รานนาคะ
อินทร 

26/12/2560 7 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

  6,000.00 

รานยื่ง
เจริญ
ศึกษา
ภัณฑ 

26/12/2560 7 

รวม 8,690 
   

21. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการสนับ
สนับสนุน
กิจกรรมศูนย 
อปพร. ตําบล
หนองปลิง 

 50,000.00 3,000.00 รานยื่ง
เจริญ
ศึกษา
ภัณฑ 

02/03/2561 3 

22. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการจัดซื้อ
วัสดุแกศูนย อป
พร. 

 20,000.00 20,000.00 ราน
ปญญา
โปรดักส 

05/02/2561 1 

23. ยุทธศาสตรการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต. 
หนองปลิง 

 107,000.00 106,000.00 ราน 
ลอตเต 
กอสราง 

22/02/2561 30 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561 
อบต.หนองปลิง นิคมน้ําอูน จ.สกลนคร 

ยทุธศาสตร 

แผนการ
ดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจาย 100% 

จําน
วน 
โคร
งกา
ร 

งบปร
ะมาณ 

จําน
วน 
โคร
งกา
ร 

งบปร
ะมาณ 

จําน
วน 
โคร
งกา
ร 

งบปร
ะมาณ 

จําน
วน 
โคร
งกา
ร 

งบปร
ะมาณ 

จําน
วน 
โคร
งกา
ร 

งบปร
ะมาณ 

1.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.0 
86.1

8 
2.0 0.10 2.0 0.08 1.0 0.02 1.0 0.02 

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนและการทองเที่ยว 

20.
0 

2.28 9.0 0.36 5.0 0.14 5.0 0.14 5.0 0.14 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากร
มนุษย 

28.
0 

11.1
9 

24.
0 

7.67 
22.

0 
6.15 

21.
0 

5.99 
21.

0 
5.99 

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

6.0 0.19 4.0 0.21 3.0 0.15 3.0 0.15 3.0 0.15 

5.การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

47.
0 

15.0
7 

29.
0 

4.59 
25.

0 
4.07 

24.
0 

3.85 
24.

0 
3.85 
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ช.ผลการดําเนินงาน 

            อบต. หนองปลิง  ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2561  ในเขต
พื้นที่  โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชน ทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกลเคียง 
โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 
อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ    

  

          1.       โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหนองผักเทียม หมูที่ 1 

           2.       โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองปลิง หมูที่ 5 

          3.   โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางทองถนน 

           4.   โครงการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงตานยาเสพติด 
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ซ. คณะกรรมการ 

   1.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

๑.   นายวิเชียร  ธรรมรักษา       นายก อบต.หนองปลิง              ประธานกรรมการ        
๒.   นายเต็มชัย  ผลาจันทร        รองนายก อบต. หนองปลิง                กรรมการ 

                   ๓.   นายนอม  โคตะมา            รองนายก อบต.หนองปลิง                    กรรมการ 

                   ๔.   นายไวพจน  สุรินทะ          สมาชิกสภา  อบต.                             กรรมการ 

                   ๕.   นายโชคชัย  โคตะมา          สมาชิกสภา อบต.                              กรรมการ 

                   ๖.   นายนายไพรัตน  ศรีสําราญ   สมาชิกสภา  อบต.                            กรรมการ 

                   ๗.  นายสมพร  สอนนุชาต ิ        ผูทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ 

                   ๘.  นายประทัย  มณีบู              ผูทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ 

                   ๙.   นายจอม     ศรีพล            ผูทรงคุณวุฒ ิ                                   กรรมการ 

                   ๑๐. นางดวงพร  งามเสนห         นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ        กรรมการ 

                   ๑๑.  นายทวีวัฒน  ศรีนา          นักวิชาการสงเสริมการเกษตรฯ              กรรมการ 

                   ๑๒.  นางสลักจิต  ตะเส            ครูชํานาญการ                                   กรรมการ 

                   ๑๓.  นายอนุทิน   ลามคํา          นักพัฒนาชุมชน                                กรรมการ 

                   ๑๔.  นางสาวพรรณภา  หินสอ     จพง.สาธารณสุขชุมชน                        กรรมการ 

                   ๑๕.  นายทวี     หัสจันทอง        ผูแทนประชาคมตําบล                         กรรมการ 

                   ๑๖.  นายประมูล  โยธายุทธ       ผูแทนประชาคมตําบล                         กรรมการ 

                   ๑๗.  นายบุญสง  มะลิทอง         ผูแทนประชาคมตําบล                         กรรมการ 

                   ๑๘.  นางสาวนิรมล  นามฮุง       รองปลัด อบต. หนองปลิง                     กรรมการ 

                    19. นายพาณิชย  บุญยู            หัวหนาสํานักปลัด อบต.                      กรรมการ 

                   20.  นายกําพล  ประดับศิลป      ปลัด  อบต.หนองปลิง                 กรรมการ/เลขานุการ 

                  21.  นางสุวรรณา  ถันชมนาง      เจาหนาที่วิเคราะหฯ                        ผูชวยเลขานุการ 

  
   2.คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรระดับทองถิ่น 

                     - 
  
   3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

  
๑.  นายกําพล    ประดับศิลป      ปลัด อบต.หนองปลิง      ประธานกรรมการ 

                   ๒.  นางสาวนิรมล  นามฮุง           รองปลัด อบต.หนองปลิง    กรรมการ 

                   3.  นายพาณิชย  บุญยู               หัวหนาสํานักปลัด            กรรมการ 

4.  นางทัศนีย      เจริญไชย       ผูอํานวยการกองคลัง        กรรมการ 

                   5.  นายบุญชู       โฮมวงศ          นักบริหารงานชาง            กรรมการ 

                   6.  นายวิจิตร      โคตะมา          ผูแทนประชาคมตําบล       กรรมการ 



                   7.  นายชาคร      สารีนันต        ผูแทนประชาคมตําบล     กรรมการ 

                   8.  นายปราโมทย  หัสจันทอง     ผูแทนประชาคมตําบล     กรรมการ         
                   9. นางสุวรรณา  ถันชมนาง         เจาหนาที่วิเคราะหฯ      กรรมการ/เลขานุการ 
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 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอต
วามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต. หนองปลิง ทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะตอไป 

  
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  
  
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน2561 

  
  
                                                                        (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 

นายกอบต. หนองปลิง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


