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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ  12  (3) รายงานผลเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น  และกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพ่ือรายงานผลเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ  

 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

                   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
  ตุลาคม  2565 
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การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการ
ติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่ต้องให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ 
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมิน เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน า
ข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยุติการด าเนินงาน 

 
1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แต่งต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จ าช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
 

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน 
 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
 3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอน
ต่างๆ ในการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนา ได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) 
ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิด

จาก

ส่วนท่ี 1 บทน า 
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ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหาร ระดับหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การส่วนต าบลส่วนต าบลงิ้ว สภาพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนต าบลงิ้ว 
 
2.วัตถุประสงคข์องกาติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้  

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน  โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลงิ้วหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด  

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน /
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1 
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
ข้อ 28 ดังนี้ 

 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวระสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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ขั้นตอนที่ 2 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธรการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 (1) 

 

ขั้นตอนที่ 3 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 (2) 

 

ขั้นตอนที่ 4 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) 

 

ขั้นตอนที่ 5 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 
(5) 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

 (1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 

 (2) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  แบบที่  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 (3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.e-plan.dla.go.th) 
4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
  เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 
4.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการผู้รับผิดชอบโครงการอาจ

มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความเห็น 

 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ  

http://www.e-plan.dla.go.th/
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6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง  ๆส าหรับการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

10. การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน 
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1. สรุปการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ประกาศใช้แล้ว ณ วันที่  14 
มิถุนายน ๒๕๖2 ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ไปแล้วดังนี้ 

 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ประกาศใช้แล้ว ณ 
วันที่  2  สิงหาคม  ๒๕๖2 

2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ประกาศใช้แล้ว ณ 
วันที่  13  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 ประกาศใช้แล้ว ณ วันที่ 13 
พฤษภาคม ๒๕๖3 

4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 ประกาศใช้แล้ว ณ วันที่ 14 
ตุลาคม ๒๕๖3 

5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2564 ประกาศใช้แล้ว ณ วันที่ 30 
เมษายน ๒๕๖4 

6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) แก้ไข ครั้งที่ 6/2564 ประกาศใช้แล้ว ณ วันที่ 17 
พฤษภาคม ๒๕๖4 

7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2565 ประกาศใช้แล้ว ณ วันที่ 13 
พฤษภาคม ๒๕๖5 

 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จังหวัดนครราชสีมา แผนยุทธศาสตร์อ าเภอห้วยแถลง และแผนหมู่บ้านภายในต าบลงิ้ว  

 
  
 
 

“โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณธรรม เลิศล้้าการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ สู่ชีวิตท่ียั่งยืน” 

 
  

 

ส่วนท่ี 2  

การติดตามและประเมินผล 
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1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
๑. การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ การด าเนินการ

เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมคิดร่วมท าร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว 
เพ่ือความสวยงาม ปลูกฝังให้เยาวชนประชาชนรักการปลูกต้นไม้และเพ่ือเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นในครอบครัว 

๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตส านึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากร ธรรมชาติ 
๔. การบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทั่วถึง 
๕. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
๗. ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค  
๘. การขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก 
๙. การติดต่อสื่อสาร สัญจรไปมาของประชาชน ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
๑๐. ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๑. ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๒. การบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ 
๑๓. ชุมชนมีสภาพเป็นเมืองน่าอยู่ 
๑๔. ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียง 
๑๕. มีการพฒันาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
๑๖. มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมลพิษ 
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1. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจัดให้มีขึ้นในแต่

ละป ี
  2. จ านวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วมีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

เพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้วเพ่ือขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน 
4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้ มาก

ขึ้น 
5. จ านวนครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพ่ิมข้ึน 
6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
7. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง  
8. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการประชาชนได้   

ทุกปี 
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้วเพ่ือขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มาก

ขึ้น 
5. จ านวนครัวเรือนในต าบลงิ้ว สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพ่ิมข้ึน 
6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
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 1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 
 3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
 6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   
 7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
 8. ป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
 9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
 11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร  
 12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 14. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
 16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของเทศบาลภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล 
 
 
 
๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง การด าเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา 
(ปี พ.ศ. 2565) 

โครงการบรรจุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 5 3,300,000 2 700,000 
2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 5,594,100 7 4,461,775 
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 4 350,000 2 80,000 
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 4 410,000 1 20,000 
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 10 983,800 8 810,000 
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 37 12,919,000 29 6,300,000 
7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
6 560,000 5 445,000 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 34 16,698,680 30 20,237,410 
9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
7 2,370,000 4 320,000 

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

4 240,000 3 105,000 

รวมทั้งหมด 121 43,425,580 91 33,479,185 
 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ท่ี 10

แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 โครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2565
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   

ล าดับ
ที ่

โครงการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 1. โครงการขุดลอกสระสาธารณะหนองจารย์ ประจ าหมู่บ้าน

ใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  
400,000 398,000 

2. โครงการขุดลอกสระสาธารณะ ของหมู่บ้านหนองลุมปุ๊ก  
หมู่ที่ 13 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

300,000 อยู่ระหว่างรอ
ด าเนินการ 

รวมจ านวนเงิน 700,000 398,000 
2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 1. โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ค่ารายหัว) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
141,100 136,000 

2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

159,050 153,300 

3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

427,035 392,000 

4. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

1,134,400 1,130,600 

5. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

2,486,400 2,360,000 

6. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรส าหรับเด็กปฐม วัย ๓ - ๕ 
ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง 

93,790 90,400 

7. โครงการพาน้องชมสวนสัตว์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
 

20,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

รวมจ านวนเงิน 4,461,775 4,262,300 
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ การเรียนรู้ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอ 
ห้วยแถลง 
 

50,000 44,975 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) 
 

30,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

รวมจ านวนเงิน 80,000 44,975 



 
13 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

โครงการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 1. โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เคลื่อนที่ เพื่อบริการ

ประชาชน 
20,000 ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
รวมจ านวนเงิน 20,000 0 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 1. โครงการจัดซื้อเครื่องมือเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์และวัสดุ

วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
150,000 150,280 

2. โครงการสนับสนุนกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือ พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

190,000 186,142.50 

3. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและฉีด
ยาคุมก าเนิดสุนัข และแมวในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร ส่วน
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

80,000 76,300 

4. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก ในเขต 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วน ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

50,000 24,009.60 

5. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ในครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหาร ส่วนต าบลงิ้ว 

20,000 20,000 

6. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

15,000 13,074 

7. โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ร่วมใจท าความ
สะอาด สานต่อความดี ของพ่อ (Big Cleaning Day) 

25,000 9,222 

8. อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

280,000 280,000 

รวมจ านวนเงิน 810,000 759,028 
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
 1. โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าปักเสาพาดสายและติดตั้ง

โคมไฟส่องสว่างภายในภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
หมู่ที่ 1-14 อ าเภอห้วยแถลง 

150,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ า จาก บ้านนางค าปาง ปรีชา
ยุทธ์ ถึงบ้าน นางล าใย อัปมะโท หมู่ที่ ๒ บ้านหนองม่วงหวาน 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

310,000 309,000 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายละออ ศึกษา ถึง 
บ้านนายน้อย มูลมณี หมู่ที่ ๖ บ้านนาตะคุ ต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง 

220,000 205,000 

4. โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากทางหลวงชนบท นม 
4006 ถึงบ้านนายชิน ศิริดล บ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

350,000 348,000 



 
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

โครงการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

 5. โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ บ้านดอนทะ
ยูง หมู่ที่ ๙ ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

130,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

6. โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากบ้าน นายจันทะ สุพรรณ
นอก ถึงบ้าน นางรุณี สายปัญญา หมู่ที่ ๑๐ ต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง 

250,000 248,000 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายประกอบ โพธิ์
พิณ ถึงศาลา SML หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองลุมปุ๊ก ต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง 

300,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

8. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกหรือลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน
และระหว่างหมู่บ้าน เขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง 

1,000,000 922,500 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประปาหมู่บ้าน ถึงทาง
หลวงชนบท นม.4006 บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3 ต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง 

300,000 280,000 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นางสาวสมจิตร  
พลค้า ถึงบ้านนาง ทองจันทร์ คู่กระสังข์ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

70,000 64,000 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนางสมพร หนูพวก 
บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

190,000 175,000 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาง
สุภาพ มูลทิพย์ ถึงสวนนายสุพจน์ วงศ์อามาตย์ บ้านนาตะคุ 
หมู่ที่ 6 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

180,000 165,000 

13. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก บริเวณสี่แยกบ้าน
นายอ านาจ เนื้อนา บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง 

110,000 109,000 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนงิ้ว ไปสุสาน หมู่
ที่ 12 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

115,000 113,000 

15. โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนาง
วัลยา อโนรี ถึงล าห้วยลูกนก หมู่ที่ ๔ ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วย
แถลง 

90,000 89,000 

16. โครงการก่อสร้างหลังคาโดมอาคาร อเนกประสงค์ บ้าน
โนนรัง หมู่ที่ 7 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

300,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

17. โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลปู่ตา ถึงถนนเชื่อม
สะพานข้ามล ามาศ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ ๙ ต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง 

110,000 108,000 

18. โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านหัว
ทะมวง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

100,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 



 
15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

โครงการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

 19. โครงการปรับปรุงถนน คสล. จาก บ้านนางต่วน รักพินิจ 
ถึงสี่แยก เสาหลักกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองนาพัฒนา 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

400,000 360,000 

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นางทองสุข เกลี้ยง
กรแก้ว ถึงถนน คสล.รอบนอก บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

110,000 108,000 

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นางสวย ปินะถา 
ถึงถนน คสล. รอบนอก บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง 

150,000 148,000 

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายทองใส ปักกาเว
สุ ถึงบ้านนางอมรรัตน์ จันทร์กอ บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ ๑๔ 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

35,000 34,000 

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อ รอบศาลากลุ่ม
แม่บ้าน ทอผ้าไหมแปรรูป โดยสีธรรมชาติ บ้านหนองม่วงงาม 
หมู่ที่ ๑4 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

50,000 49,000 

24. โครงการปรับปรุงต่อเติมโดมอเนกประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

480,000 478,000 

25. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

300,000 298,000 

26. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

50,000 50,000 

27. โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัด พร้อมลงหินคลุกจากถนน 
(ทางหลวงชนบท 4006) ถึงล าห้วยตะโก ต าบลงิ้ว หมู่ที่ 1 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

163,000 162,000 

28. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล.จากบ้านนาย
วิวัฒน์ ประพาลา ถึงบ้านนายไสล วัณนา หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง 

187,000 185,000 

29. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูโครงเหล็กพร้อมป้ายชื่อหมู่บ้าน
โนนงิ้ว หมู่ที่ 12 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

100,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวมจ านวนเงิน 6,300,000 5,007,500 
7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 1. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ให้กับหมู่ บ้าน หมู่ที่ 1-14 ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
140,000 139,762 

2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

20,000 12,070 



 
16 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

โครงการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

 3. โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

30,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

4. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด "งิ้วเกมส์" 200,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

5. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ าเภอห้วยแถลง 55,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

รวมจ านวนเงิน 445,000 151,832 
8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

อ าเภอห้วยแถลง 
100,000 118,377 

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.งิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 11,860,000 11,992,800 
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วย
แถลง 

3,715,200 3,500,000 

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอ 
ห้วยแถลง 

84,000 84,000 

5. เงินส ารองจ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  2,000,000 973,694.16 
6. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 

469,960 469,9600 

7. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 7,920 
8. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

450,000 371,310 

9. โครงการเลือกตั้ง กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการ
เลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น อ าเภอห้วย
แถลง 

850,000 798,874.50 

10. โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจความ พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

20,000 20,000 

11. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพย วรางกูร สมเด็จพระบรมราชินี และพระ
บรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วย
แถลง 

130,000 45,901 

12. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม พระเกียรติฯ อ าเภอ
ห้วยแถลง 

25,000 25,000 

13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลงิ้ว 
(กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ) อ าเภอห้วยแถลง 

30,000 29,714 



 
17 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

โครงการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

 14. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

20,000 20,000 

15. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น อ าเภอห้วยแถลง 20,000 20,000 
16. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบกระจก 2 บาน (ส านักปลัด) 13,000 13,000 
17. จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก 57,000 57,000 
18. จัดซื้อถังน้ า ขนาด 1,000 ลิตร 5,500 5,500 
19. จัดซื้อปั๊มน้ า 2,650 2,650 
20. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ส าหรับงาน
ประมวลผล (ส านักปลัด) 

44,000 44,000 

21. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิดLED ขาว - ด า 2,600 2,600 
22. จัดซื้อโต๊ะท างานไม้สัก 37,500 37,500 
23. จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 61,000 61,000 
24. จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งเวทีโดมเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

78,000 78,000 

25. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบกระจก 2 บาน(กองการศึกษา) 13,000 13,000 
26. จัดซื้อเครื่องตบดิน 21,500 21,500 
27. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ส าหรับงาน
ประมวลผล (กองช่าง) 

44,000 44,000 

28. จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต 43,500 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

29. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า แผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน เพื่อน า
ข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

30. โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  
อ าเภอห้วยแถลง 

20,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

รวมจ านวนเงิน 20,237,410 18,857,301 
9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนของอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)  
    1) ช่วงเทศกาลปีใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  
    2) ช่วงเทศกาล สงกรานต์ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

150,000 70,700 

2. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

20,000 20,000 

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

150,000 ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

รวมจ านวนเงิน 320,000 90,700 



 
18 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ
ที ่

โครงการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 1. โครงการปลูกป่าชุมชนและปลูกหญ้า แฝกเพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติฯ ร.๑๐ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วย
แถลง 

20,000 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 

6,402 

3. โครงการล้อมรั้วทีสาธารณะประจ า หมู่บ้านเสาคอนกรีต
พร้อมลวดหนาม บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 12 ต าบลงิ้ว อ าเภอ 
ห้วยแถลง 

85,000 84,000 

รวมจ านวนเงิน 105,000 90,402 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
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19 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ปี พ.ศ. 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อ

วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 มีงบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
จ านวน 52,690,000 มีโครงการพัฒนา จ านวน  91 โครงการ 

 

 มีโครงการที่ด าเนินการการแล้วเสร็จ จ านวน 72 (อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 โครงการ)  คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565 เป็นจ านวนเงิน 33,479,185 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.54 ของจ านวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการตาม
แผนพัฒนา 

(ปี พ.ศ. 2565) 

โครงการบรรจุใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

จ านวนโครงการที่ 
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ/ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เทียบกับจ านวน
โครงการที่ได้รับ

อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ) 

จ านวนโครงการที่ 
ไม่ไดด้ าเนินการ 
(เทียบกับจ านวน
โครงการที่ได้รับ

อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง

พระราชด าริ 
5 100 2 66.67 2 100 0 0 

2 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
การศึกษา 

10 100 7 70 6 85.71 1 14.29 

3 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาด้าน
การเกษตร 

4 100 2 50 1 50 1 50 

4 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม 4 100 1 25 0 0 1 100 
5 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา

สาธารณสุข 
10 100 8 80 8 100 0 0 

6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

37 100 29 78.38 28 96.55 1 3.45 

7 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

6 100 5 83.33 2 40 3 60 

8 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

34 100 30 88.24 26 86.67 4 13.33 

9 ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

7 100 4 57.14 3 75 1 25 

10 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

4 100 3 75 2 66.67 1 33.33 

รวมทั้งหมด 121 100 91 75.21 78 85.71 12 13.19 

 



 
20 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนภูมิที่ 3 แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

 
 

1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
การเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการหรือ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่จะด าเนินการได้ จะท าให้การบริหารจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติควรพิจารณาจากโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หรือในปีงบประมาณนี้คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ก่อน การ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนควรด าเนินการเฉพาะกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดและวางแนวทางไว้อย่างชัดเจนแล้ว การตั้งข้อบัญญัติไม่สอดคล้องและไม่
เป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณ 

3. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลังเพราะ
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์การใช้จ่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 10

ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ปี พ.ศ. 2565)

โครงการตามแผนพัฒนา (ปี พ.ศ.2565) โครงการบรรจุในข้อบัญญัติ พ.ศ.2565

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ/ระหว่างด าเนินการ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ



 
21 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จ
ภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

5. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

6. แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนพัฒนา ควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพ้ืนที่ 
ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม และสถานทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วมากขึ้น ทั้งก่อน
การด าเนินโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว รวมถึง
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการได้มากข้ึน 

8. ควรมีการประชาชนสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

9. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
อย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
22 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 รายงานแผน 5 ปี ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว จากระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงานจากการติดตามและ

ประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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28 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.2 ภาพประกอบการเผยแพร่ผลการด าเนินงานบางส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 
วันที่ 12 มกราคม 2565 

นายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดรักษา
ราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 และครอบครัวผู้ยากไร้ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
29 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 28 มกราคม 2565 
นายกชัยอนันต์  กรางชณีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วและศูนย์พักคอย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พักคอย เนื่องจากช่วงเทศกาลส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้มีประชาชนจากต่างพ้ืนที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจ านวนมาก ทั้งมีการ
จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่หลายกิจกรรม ประกอบกับพบว่าผู้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้นจากการ
สอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่หลายรายมีการติดเชื้อจากพ้ืนที่เสี่ยง หรือจากการเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ซึ่งมี
การรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก อีกทั้งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โค—วิด19) สาย
พันธ์ OMICRON เกิดขึ้นในหลายจังหวัด   องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงได้ด าเนินการท าความสะอาดศูนย์ CI เพ่ือ
รองรับผู้ป่วยที่อาจจะติดเชื้อโควิดในระลอกใหม่ 
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วันที่   4  กุมภาพันธ์  2565    
น าโดยนายชัยอนันต์  กรางชณีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองช่าง 

งานป้องกัน  อบต.งิ้ว  และชาวบ้านใหม่พุทไธจารย์  ได้ร่วมกันซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านใหม่พุทไธจารย์ ไปบ้าน
สาหร่าย ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง อบต.งิ้ว  เพ่ือให้การสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย  องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
31 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565     
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว น าโดย  นายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว พร้อม

ด้วยคณะผู้บริหาร ได้ออกมอบถุงยังชีพพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  กรณีการกักตัวในสถานที่ควบคุม Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) 
ตามมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ลักษณะความ
เสี่ยงสูง : สัมผัสเสี่ยงสูง 
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วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565     
ศูนย์ CI องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้เปิดรับผู้ป่วยโควิด - 19 แล้ว และมีผู้ป่วยที่ก าลังเดินทางเข้าศูนย์

พักคอยอีกจ านวนนึง  ศูนย์ CI องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วไดเ้ปิดรับบริจาค นม มาม่า และ ขนม เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่อยู่ในศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือศูนย์ CI องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
33 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565     
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ  ระเบียบ ข้อกฎหมาย ในการติดต่อเรื่องต่างๆ 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
34 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565     
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ร่วมกับอ าเภอห้วยแถลง ได้ด าเนินการกิจกรรมปลูกต้นไผ่และไม้ยืนต้น เพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียว ภายใต้โครงการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ า ป่าชายเลน และป้องกันชายป่า ได้รับเกียรติจาก นาย
สมเกียรติ วิริยะกุลนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว 
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วันที่  27 - 30  มิถุนายน  2565      
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว น าโดยนายชัยอนันต์  กรางชณีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
36 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565      
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว น าโดยนายชัยอนันต์  กรางชณีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้

ด าเนินงานตามโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วร่วมใจท าความสะอาด สานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning 
Day) เพ่ือท าความสะอาดถนนและร่องน้ าบริเวณบ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 และบ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
37 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่  26  กรกฎาคม  2565      
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว น าโดยนายชัยอนันต์  กรางชณีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ประจ าปี
งบประมาณ  2565 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่  11  สิงหาคม   2565      
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว น าโดยนายชัยอนันต์  กรางชณีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วย
แถลง  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
39 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565      
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว น าโดยนายชัยอนันต์  กรางชณีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้จัด

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลงิ้ว ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 
14 กันยายน 2565  

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
40 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่  1  กันยายน  2565      
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว น าโดยนายชัยอนันต์  กรางชณีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  
ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
41 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 30 กันยายน 2565      
นายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้น าทีมป้องกัน 

อบต.งิ้ว ออกส ารวจน้ าท่วมถนนและพ้ืนที่นาข้าว โรงเรียน และวัด บ้านหัวอ้อ ม.3 บ้านหัวทะมวง  ม.10 และบ้าน
โนนงิ้ว หมู่ที่ 12  พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือน าเรือเพ่ือใช้สัญจร และทรายพร้อมด้วยกระสอบบรรจุทราย เพ่ือวางแนว
กั้นน้ าเข้าบ้านพักอาศัย 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
42 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

 

  

  

  
 
 
 

ภาพรวมการด าเนินการโครงสร้างพื้นฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
43 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

 

  

  

  
 
 
 

ภาพรวมการด าเนินการโครงสร้างพื้นฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
44 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

 
  

  

  
 
 

ภาพรวมการด าเนินการโครงสร้างพื้นฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
45 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

 

  

  

  
 
 
 

ภาพรวมการด าเนินการโครงสร้างพื้นฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
46 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

 

  

  
  

 
 

 

ภาพรวมการด าเนินการโครงสร้างพื้นฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


