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ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯ ดังกล่าว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง 
เพ่ือให้นายกฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
นางหลง ไปแล้ว 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 29 (3) จึงขอประกาศฯ รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน  อนึ่ง ส าหรับรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ดังกล่าว สามารถดูได้ที่ 
เว็บไซต์ www.nanglong.go.th 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่     ธันวาคม พ.ศ.2565 
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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มอี านาจหน้าที่  ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(๒)  ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

หา้วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔)  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ได้รับ

การแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ ข้อ ๒8  ได้ด าเนนิการก าหนดแนวทาง  วธิีการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบล โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และจัดท า

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง เพื่อให้นายกเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้

ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

บัดนี ้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง ได้

จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 พร้อมทั้งเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  รายละเอียดปรากฏตามเล่มรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้  และทาง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

รายงานดังกล่าวจะมีประโยชน์ แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง คณะกรรมการพัฒนา 

ข้าราชการ ตลอดจนประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลนางหลงตอ่ไป  

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนางหลง 
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บทน า 

ปัจจุบันการตดิตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง

ยิ่ง  เนื่องจากการตดิตามและประเมินผลเป็นการประเมนิผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้อง

กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่    รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง   องค์การบริหารส่วน

ต าบลนางหลง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  

จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ

ด าเนนิการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ก าหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างนอ้งปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อใช้รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่าง ๆ  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่

สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น

เครื่องมือในการน าข้อมูลตา่ง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรอืแมแ้ตยุ่ติการด าเนินงาน  

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้

ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ

ด าเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/

กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ

ด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน

ในระหวา่งที่ก าลังด าเนินการหรอืภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จ 

-๒- 
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เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการ

บ่งชีว้า่แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มกีารปฏิบัติหรอืไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชีว้ัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น

ให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ

ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อไป  

๒.  ประโยะน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนางหลงใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์

ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  สามารถพิจารณาจากการ

ติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ

ความตอ้งการของประชาชนหรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของสว่นต่าง ๆ  วา่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผูบ้ริหารก าหนดไว้หรอืไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑพ์ิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่ง

เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตาม

เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

๓.  วัตถปุระสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี 

๓.๒  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  

๓.๓  เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลต าบล

นางหลง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึน้  

๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีตอ่ไป  

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  มอี านาจหน้าที่  ดังนี ้  

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๒)  ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

 

-๓- 
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(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างนอ้งปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔)  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ที่ได้รับการ

แต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบล  โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจ

ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพื่อการตดิตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนต าบลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความ

ต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ขึ้น  และสรุปรายงาน

ผลเสนอตอ่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนางหลง  พร้อมประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโดย   ทั่วกันตามล าดับต่อไป  
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา   ว่ามีความ

สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ

บริหารส่วนต าบลนางหลงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่

ประชาชนชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอน

ในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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แผนผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
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๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

เสนอต่อสภำ อบต. คณะกรรมกำรพัฒนำ อบต. 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อย  ปีละ  ๑  คร้ัง  

ภำยในเดือนธันวำคม ของทุกปี   

ทั้งน้ี  ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ  ๓๐  วัน 

ด ำเนนิกำรตดิตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำร

ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 

คณะกรรมกำร

ติดตำมและ

ประเมินผล 

อบต.นำงหลง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนนิการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้

ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีก าร

ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/

กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ

ด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงาน

ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว   ซึ่งการประเมินผล  เป็น

สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ

ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่

ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล

ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสนิใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตอ่ไป  
 

๕  ระเบธยบ  วิรธการและเคร่ืองมือทธ่ใะ้ในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบธยบทธ่ใะ้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบธยบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการััดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับทธ่ 3) พ.ศ.2561 

ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่

ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสอง

คน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน

สองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี

และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

   ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 

   ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๒.  ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายในสิบห้าวันนับแตว่ันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้งปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

   ๔.  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

 

๕.๒  วิรธการในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและ

กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถ

เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน

วิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ

ด าเนนิงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต าบลนางหลง  ซึ่งประกอบ

ไปด้วย การตดิตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ   เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ได้แก่    แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ต าบลนางหลง  ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และ

ประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้   อีกทั้งการติดตามและ

ประเมินผลด้วยระบบ e-plan   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล มีวธิีการตดิตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 

๑) การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง

น้องปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

๒)  เคร่ืองมือทธ่ใะ้ในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนฯ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา     

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง 

ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

 

แบบทธ่  ๑  การก ากับการััดท าแผนยุทรศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แบบทธ่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แบบทธ่  ๓/๑  แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทรศาสตร์ 

แบบทธ่  ๓/๒  แบบประเมนิความพึงพอใัต่อผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลต าบล

นางหลง 

แบบทธ่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใัต่อผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลต าบล

นางหลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนทธ่  ๒ 
 

การบันทกึข้อมูลในแบบรายงาน 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

 

แบบทธ่  ๑  การก ากับการััดท าแผนยุทรศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค าะธ้แัง  :  แบบทธ่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตรแ์ล้ว 

ะื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนางหลง 

ประเด็นการประเมิน 
มธการ

ด าเนินการ 

ไม่มธการ

ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๑.๑  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท า

แผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๒  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท า

แผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๓  มกีารจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๑.๔  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล 

  

๑.๕  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล 

  

๑.๖  มคีณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและประชาคมเมอืงพิจารณา

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒  การััดท าแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๒.๑  มกีารรวมรวมขอ้มูลและปัญหาส าคัญขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมาจัดท า

ฐานขอ้มูล 

  

๒.๒  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๒.๓  มกีารวเิคราะห์ศักยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (SWOT) และ AIC  เพื่อ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  

๒.๔  มกีารก าหนดวสิัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ี

สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มกีารก าหนดวสิัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มกีารก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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๒.๗  มกีารก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   

๒.๘  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มกีารก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

๒.๑๐ มกีารอนุมัตแิละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๒ มกีารจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๒.๑๓ มกีารก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบทธ่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ค าะธ้แัง : แบบทธ่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร ์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและ

รายงานผลด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)  

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง 

2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่   

        ไตรมำสที่  1 (ตุลำคม-ธันวำคม)           ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม) 

             ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)             ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) 

 2.1 การวางแผน 

    อบต.นางหลง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนา

ท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งหมด ดังนี้ 

ยุทรศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ัานวน งบประมาณ  ัานวน งบประมาณ  ัานวน งบประมาณ  ัานวน งบประมาณ  ัานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 30,105,598.00 18 11,103,067.00 38 29,257,200.00 66 91,026,000.00 53 46,812,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 196,000.00 5 196,000.00 6 632,450.00 5 199,000.00 2 59,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 29 17,372,800.00 35 18,650,050.00 48 23,138,450.00 47 28,988,450.00 46 27,967,650.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 270,000.00 4 230,000.00 5 304,000.00 10 10,384,000.00 10 8,461,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
องค์กร 

11 810,000.00 14 1,130,000.00 12 1,595,000.00 11 830,000.00 9 580,000.00 

รวม 70 48,754,398.00 76 31,309,117.00 109 54,927,100.00 139 131,427,450.00 120 83,879,650.00 
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               2.2การััดท างบประมาณ 

               ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

งบประมาณ รวมทั้งหมด จ านวน 46 โครงการ งบประมาณ 23,346,494 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 3,703,494.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 40,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 31 19,258,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 4 295,000.00 

รวม 46 23,346,494.00 
 

 

 

             องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 2  
โครงการ งบประมาณ 17,741,000.00-บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 17,741,000 

รวม 2 17,741,000 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้ 

ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/
เสรมิผิว จราจรถนนสายไสเรือ-
โคกแซะ หมู่ที ่1 

271,900.00 กองช่าง 

เกรดปรับผิวจราจร ลงหินคลุก 
เสรมิผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,330 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,990 ตารางเมตร 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย
หลังวัดทุ่งน้อย-โคกสะท้อน หมู่
ที ่1 (รหัสสายทาง ทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.116-13 

270,900.00 กองช่าง 

โดยการเกรดปรับผิวจราจรลงหิน
คลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลีย่เรยีบ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,250 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,750 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยแคงควน หมู่
ที ่3 (รหัสสายทาง ทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.116-23) 

479,672.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายตรอกขาม หมู่ที ่4 

497,000.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสายหนองจิก-หนองแม่กุ้ง 
หมู่ที ่6 (รหสัสายทาง ทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-32) 

498,500.00 กองช่าง 

โดยการเกลีย่พื้นทางเดิม แล้วลงหนิ
ผุเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หรอื
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตาราง
เมตร 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายหลังโรงเรียนวดั
โคกทราง หมู่ที ่7 

497,000.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

7. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่
ที ่4 

202,000.00 กองช่าง 

เจาะบ่อบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึก 60 เมตร หรือได้ปรมิาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3 ลุกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายไสปราง-บ้าน

494,622.00 กองช่าง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

พื้นฐาน เลน (หมู่ที ่2, หมู่ที่ 5) (ช่วง
หมู่ที ่5) (รหัสสายทาง ทา
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-05) 

130 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
520 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายหลังป้าย-หนอง
ขอ หมู่ที่ ๒ (รหัสสายทาง ทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๖-๑๙) 

491,900.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
210 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
หมู่ที ่1-7 

40,000.00 ส านักปลดั 
ส่งเสริม/สนับสนุนอบรม กลุ่มอาชีพ 
หมู่ที ่1-7 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

ค่าตอบแทน อปพร.ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

100,000.00 ส านักปลดั 
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่
ปฏิบัติหน้าท่ี 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม ่

20,000.00 ส านักปลดั 
ตั้งจุดตรวจสายตรวจในพ้ืนท่ีหมู่
ที ่1 ต าบลนางหลงจ านวน 1 จุด 
และตระเวนตรวจท่ัวต าบล 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดังานวันเด็ก 40,000.00 ส านักปลดั 
จัดงานวัดเด็กให้กับ นักเรียน ศพด.
ในสังกัด อบต.นางหลง 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อาหารกลางวันนักเรียน ศพด. 489,000.00 ส านักปลดั 
เงินโครงการอาหารกลางวันคน
ละ 21 บาทต่อวัน 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อาหารเสริมนม 1,246,000.00 ส านักปลดั 
จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แกเ่ด็ก 
ศพด.และเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.
จ านวน 5 โรงเรียน 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว)) 

161,500.00 ส านักปลดั 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาง
หลง จ านวน 3 ศูนย์ 1,700 บ./
คน 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 

79,100.00 ส านักปลดั 

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.นางหลง 
จ านวน 3 ศูนย ์-ค่าอุปกรณ์การ
เรียน  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

18. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด โรคเอดส์และการต้ังครรภ์
ก่อนวยั แก่เด็ก เยาวชน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบรมเด็ก เยาวชนในต าบลนางหลง 
จ านวน 70 คน 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

19. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

2,310,000.00 ส านักปลดั 
อุดหนุนอาหารกลางวัน  ร.ร.สังกัด 
สพฐ.จ านวน 5 ร.ร. 

20. ยุทธศาสตร์การ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน 50,000.00 ส านักปลดั ด าเนินการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพษิ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

พัฒนาคนและสังคม ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

สุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลนางหลง 

21. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส ารวจข้ึนมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

8,400.00 ส านักปลดั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
และขึ้นทะเบยีนสุนัขและแมวใน
พื้นที่ต าบลนางหลงปลีะ 2 ครั้ง ตวั
ละ 3 บาท/ครั้ง 

22. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ (โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) 

50,000.00 ส านักปลดั 
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่
ต าบลนางหลง จ านวน 100 คน 

23. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one กิจกรรม "ค่าย
เยาวชนยุคใหม่ห่างไกล       
ยาเสพตดิ" (โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) 

50,000.00 ส านักปลดั 

จัดฝึกอบรมโดยผ่านกจิกรรมต่างๆ 
แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
นางหลง จ านวน 150 คน 

24. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
(โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) 

40,000.00 ส านักปลดั 

อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และ
มารดาหลังคลอด จ านวน 140 คน 

25. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้ผูดู้แล
คนพิการและการเข้าถึงสิทธิ
ของคนพิการ ตาม
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 

40,000.00 ส านักปลดั 

ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในต าบล
นางหลง จ านวน 200 คน 

26. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดักิจกรรมวันสตรี
สากล 

20,000.00 ส านักปลดั 
ส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและ
ความเท่าเทียมของสตร ี

27. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการพัฒนาส่งเสริมสตร ี 30,000.00 ส านักปลดั 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี 
จ านวน 105 คน 

28. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดงานวันดอกจูดบาน 40,000.00 ส านักปลดั 
ประกวดธิดาดอกจูดและตกแต่งรถ
บุปผชาติ ร่วมขบวนแห ่
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

29. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผ่้า
ขึ้นธาตุ 

15,000.00 ส านักปลดั 
ร่วมประเพณมีาฆบูชาแหผ่้าขึ้นธาตุ
กับสภาวัฒนาธรรมนครศรีธรรมราช 

30. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ต่างๆ 

50,000.00 ส านักปลดั 
จัดกิจกรรมในวันส าคญัทางศาสนา 
และประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณี



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ชักพระ (ออกพรรษา) สารทเดือน
สิบ วันลอยกระทง 

31. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดังานวันกตัญญู
ผู้สูงอาย ุ

100,000.00 ส านักปลดั 

จัดกิจกรรมตามโครงการวันกตญัญู
แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลนางหลง 
โดยมผีู้ร่วมงานในพ้ืนท่ีและใกล้เคยีง
จ าวนไม่น้อยกว่า 300 คน 

32. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000.00 ส านักปลดั 
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

33. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา       
หมู่ที ่1-7 

70,000.00 ส านักปลดั 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน 
หมู่ที ่1-7 

34. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในเขตอ าเภอ       
ชะอวด 

50,000.00 ส านักปลดั 

อบต.นางหลง ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาสานสมัพันธ์ระหวา่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน ในเขตอ าเภอชะอวด 

35. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนสมาคมกีฬาอ าเภอ   
ชะอวด ตามโครงการแข่งขัน 
กีฬา-กรีฑา เยาวชนและ
ประชาชนอ าเภอชะอวด 

15,000.00 ส านักปลดั 

อุดหนุนสมาคมกีฬาอ าเภอชะอวด 

36. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

10,897,000.00 
(โอนลดครั้งที่ 1  
230,000.00 
โอนลดครั้งที่ 2  

9,340.00 
โอนลดครั้งที่ 3 
30,660.00)  

ส านักปลดั 

จ่ายเงินค่าสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู่้สูงอายุ
ต าบลนางหลง 

37. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,880,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการ 

38. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอสด์  
ระยะแสดงอาการ 

39. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

150,000.00 ส านักปลดั 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติ จ านวน 154 คน 

40. 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 20,000.00 ส านักปลดั 

ฝึกอบรม เด็ก เยาวชนในต าบล  
นางหลง จ านวน 70 คน 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

41. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการปรับปรุงต่อเติมเสริม
เหล็กดัดหน้าต่างประตู ประตู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง 

55,000.00 ส านักปลดั 
ติดตั้งเหล็กดดัหน้าต่าง ประตู 
จ านวน 12 ช่อง 

42. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงการคดัแยกขยะ 50,000.00 ส านักปลดั 
อบรมประชาชน หมู่ที่ 1-7 ต าบล
นางหลง 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

สิ่งแวดล้อม 

43. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการอบรมป้องกันการ
ทุจริต 

20,000.00 ส านักปลดั 
จัดอบรมเด็กและเยาวชนต าบล   
นางหลง 

44. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.นางหลง 

100,000.00 ส านักปลดั 
จัดอบรมผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง ส.อบต.  

45. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอชะอวด 

15,000.00 ส านักปลดั 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชะอวด เพื่อจ่ายตามโครงการ
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอชะอวด 

46. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

160,000.00 กองคลัง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าจดัเก็บภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน  เช่นค่าจ้าง
ลูกจ้าง 
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้ 
 

 ล าดับ ยุทรศาสตร์ โครงการ  
ั านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานทธ่

รับผิดะอบ 
รายละเอียดโครงการ 

1 ยุทธศาสตร์ โครงการก่อสร้างถนน 9,941,000 กองชา่ง ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ตกิ  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

การพัฒนา

ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

แอสฟัสท์ตกิคอนกรีต 

จากสายหนองจกิ ถึงสาย

หัวยางบ้านหนองจิก,หัว

ยาง หมู่ที่ 2,6 ต าบลนาง

หลง  

คอนกรีต จากสายหนองจิก 

ถึงสายหัวยางบ้านหนองจกิ

,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ต าบล 

นางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 

2,850 เมตร หนา 0.05 

เมตร พื้นที่ 17,100 ตาราง

เมตร งบประมาณ บาท 

2 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมและขยายเขต

ระบบประปาหมู่บ้านแบบ

ผวิดินขนาดใหญ่มาก หมูท่ี่ 

1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,

บ้านหนองจกิ, บ้านโคกท

ราง 

7,800,000 กองชา่ง ปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย

เขตระบบประปาหมูบ่้านแบบ

ผวิดินขนาดใหญ่มาก หมูท่ี่ 

1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,

บ้านหนองจกิ, บ้านโคกทราง 
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            2.3 การใะ้ั่ายงบประมาณ 

            อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/      
ลงนามในสัญญา รวม 10 โครงการ จ านวนเงิน 4,769,334.40 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ   จ านวน 10 โครงการ จ านวน
เงิน 4,260,245 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทรศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนธ้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกั่ายงบประมาณ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 8 4,634,334.40 8 4,215,244.96 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารจัดการองค์กร 2 135,000.00 2 45,000.00 

รวม 10 4,769,334.40 10 4,260,244.96 

             อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 
17,726,000.00 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 17,726,000 - - 

รวม 2 17,726,000 - - 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีังนี้  

 ล าดับ ยุทรศาสตร์ ะ่ือโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกั่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000.00 15,000.00 15,000.00 85,000.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา ( อาหาร
กลางวัน ) 

489,000.00 116,025.00 116,025.00 372,975.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหาร
เสรมินม) 

1,246,000.00 619,109.40 200,019.96 626,890.60 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอนของ ศพด.รายหัว) 

161,500.00 144,500.00 144,500.00 17,000.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,310,000.00 554,400.00 554,400.00 1,755,600.00 
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 ล าดับ ยุทรศาสตร์ ะ่ือโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกั่าย คงเหลือ 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,897,000.00 2,542,300.00 2,542,300.00 8,354,700.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,880,000.00 637,000.00 637,000.00 2,243,000.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000.00 6,000.00 6,000.00 36,000.00 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริหารจัดการ
องค์กร 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริหารจัดการ
องค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

160,000.00 120,000.00 30,000.00 40,000.00 
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รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มกีารก่อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทรศาสตร์ ะ่ือโครงการตามแผน  
งบประมาณทธ่ได้รับการ

ััดสรร 
ลงนามสัญญา เบิกั่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บริหารจดัการองค์กร 

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสท์ติก  
คอนกรีต จากสาย
หนองจิก ถึงสายหัว
ยางบ้านหนองจิก, 
หัวยาง หมู่ที่ 2,6 
ต าบลนางหลง  

9,941,000 9,930,000 - 11,000 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บริหารจดัการองค์กร 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมและขยาย
เขตระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 
1,2,7 บ้านโคกไทร
ทอง,บ้านหนองจิก, 
บ้านโคกทราง 

7,800,000 7,796,000 - 4,000 

 

          2.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 ไตรมาสที่ 1  (1 ตุลาคม-ธันวาคม 2564)         
อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทรศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกั่าย 

 ัานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

 ัานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

 ัานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

 ัานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 46,812,000.00 9 3,703,494.00 - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 59,000.00 1 40,000.00 - - - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 46 27,967,650.00 31 19,258,000.00 8 4,634,334.40 8 4,215,244.96 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 10 8,461,000.00 1 50,000.00 - - - - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 9 580,000.00 4 295,000.00 2 135,000.00 2 45,000.00 

รวม 120 83,879,650.00 46 23,346,494.00 10 4,769,334.40 10 4,260,244.96 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

(ไม่รวมเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
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             2.5 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ไตรมาสทธ่ 1 (1ตุลาคม –รันวาคม 2564)  

 

 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวน

โครงกำร 

ที่เสร็จ 

จ ำนวน

โครงกำรที่

อยู่ระหว่ำง 

ด ำเนินกำร 

จ ำนวน

โครงกำรที่

ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร 

จ ำนวน

โครงกำรที่มี

กำรยกเลิก 

จ ำนวน

โครงกำรที่มี

กำรเพิ่มเติม 

จ ำนวน

โครงกำร 

ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - - - 9 100 - - - - 9 100 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

- - - - 1 100 - - - - 1 100 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

2 6.45 8 25.81 21 67.74 - - - - 31 100 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

- - - - 1 100 - - - - 1 100 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

1 25.00 1 25.00 2 50.00 - - - - 4 100 

รวม 3 6.52 9 19.57 34 73.91 - - - - 46 100 

(ไม่รวมเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

หมายเหตุ – เฉพาะโครงการในข้อบัญญัติ  

- บางโครงการมีการเบิกจ่ายแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเป็นงวดๆ  
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ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

 

โครงกำร 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง 

กำร

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 

ด ำเนินกำร 

งบประมำณที่

ได้รับ 

งบประมำณ 

ที่เบิกจ่ำยไป 

โครงการก่อสร้างถนนแอส

ฟัสท์ตกิคอนกรีต จากสาย

หนองจกิ ถึงสายหัวยาง

บ้านหนองจกิ,หัวยาง หมู่ที่ 

2,6 ต าบลนางหลง  

 /  9,941,000 - 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมและขยายเขต

ระบบประปาหมู่บ้านแบบ

ผวิดินขนาดใหญ่มาก หมูท่ี่ 

1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,

บ้านหนองจกิ, บ้าน      

โคกทราง 

 /  7,800,000 - 
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ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

โครงการ 

หน่วยงาน

ทธ่

รับผิดะอบ 

แหล่งทธ่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ

ทธ่เบิกั่าย 

1. เก้าอีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 4,700 4,500 

2. เก้าอีป้ฏิบัติงานส าหรับใช้บันทึกข้อมูล 

จ านวน 2 ตัว 
ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 3,200 3,000 

3.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 

ตัว 
ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 8,000 7,300 

4.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 

ตัว 
ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 12,000 10,400 

5.เก้าอีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว กองชา่ง ข้อบัญญัติ 4,700 4,500 

6. เก้าอีป้ฏิบัติงานส าหรับใช้บันทึกข้อมูล 

จ านวน 1 ตัว 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 1,600 1,500 

7.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 

ตัว 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 8,000 7,300 

8.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

18,000 บีทียู (พร้อมตดิตั้ง) จ านวน 1 ชุด 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 27,800 25,500 

9.เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 5,700 4,900 

สว่นท่ี  5  ปัญหำ  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน 

-  

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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แบบทธ่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส   

ค าะธ้แัง : แบบทธ่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและ

รายงานผลด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)  

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง 

2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่   

        ไตรมำสที่  1 (ตุลำคม-ธันวำคม)           ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม) 

             ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)             ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) 

     2.1การวางแผน 

    อบต.นางหลง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ

ด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งหมด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

21 30,105,598.00 18 11,103,067.00 38 29,257,200.00 66 91,026,000.00 53 46,812,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 196,000.00 5 196,000.00 6 632,450.00 5 199,000.00 2 59,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 29 17,372,800.00 35 18,650,050.00 48 23,138,450.00 47 28,988,450.00 46 27,967,650.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4 270,000.00 4 230,000.00 5 304,000.00 10 10,384,000.00 10 8,461,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

11 810,000.00 14 1,130,000.00 12 1,595,000.00 11 830,000.00 9 580,000.00 

รวม 70 48,754,398.00 76 31,309,117.00 109 54,927,100.00 139 131,427,450.00 120 83,879,650.00 
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             2.2การััดท างบประมาณ 

             ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ รวมทั้งหมด จ านวน 46 โครงการ งบประมาณ 23,326,494.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 9 3,703,494.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 1 40,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 31 19,238,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารจัดการองค์กร 4 295,000.00 

รวม 46 23,326,494.00 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 2  
โครงการ งบประมาณ 17,741,000.00-บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 17,741,000 

รวม 2 17,741,000 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้ 

ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/
เสรมิผิว จราจรถนนสายไส
เรือ-โคกแซะ หมู่ที ่1 

271,900.00 กองช่าง 

เกรดปรับผิวจราจร ลงหินคลุก เสริม
ผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,330 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,990 ตารางเมตร 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
สายหลังวัดทุ่งน้อย-โคก
สะท้อน หมู่ที ่1 (รหัสสาย
ทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
116-13 

270,900.00 กองช่าง 

โดยการเกรดปรับผิวจราจรลงหิน
คลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลีย่เรยีบ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,250 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,750 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคง
ควน หมู่ที่ 3 (รหัสสายทาง 
ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-
23) 

479,672.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายตรอกขาม หมู่ที ่4 

497,000.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสายหนองจิก-หนองแม่
กุ้ง หมู่ที ่6 (รหัสสายทาง ทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-32) 

498,500.00 กองช่าง 

โดยการเกลีย่พื้นทางเดิม แล้วลงหนิ
ผุเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หรอื
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตาราง
เมตร 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง
โรงเรียนวดัโคกทราง หมู่ที่ 7 

497,000.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่
ที ่4 

202,000.00 กองช่าง 
เจาะบ่อบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึก 60 เมตร หรือได้ปรมิาณน้ าไม่
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น้อยกว่า 3 ลุกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายไส
ปราง-บ้านเลน (หมู่ที ่2, หมู่
ที ่5) (ช่วงหมู่ที่ 5) (รหัสสาย
ทาง ทาหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
116-05) 

494,622.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
130 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
520 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง
ป้าย-หนองขอ หมู่ที่ ๒ (รหัส
สายทาง ทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.๑๑๖-๑๙) 

491,900.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
210 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
หมู่ที ่1-7 

40,000.00 ส านักปลดั 
ส่งเสริม/สนับสนุนอบรม กลุ่มอาชีพ 
หมู่ที ่1-7 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

ค่าตอบแทน อปพร.ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

100,000.00 ส านักปลดั 
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่
ปฏิบัติหน้าท่ี 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปีใหม ่

20,000.00 ส านักปลดั 
ตั้งจุดตรวจสายตรวจในพ้ืนท่ีหมู่
ที ่1 ต าบลนางหลงจ านวน 1 จุด 
และตระเวนตรวจท่ัวต าบล 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดังานวันเด็ก 
20,000.00 

(โอนลดครั้งที่ 1/2565
จ านวน 20,000) 

ส านักปลดั 
จัดงานวัดเด็กให้กับ นักเรียน ศพด.
ในสังกดั อบต.นางหลง 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อาหารกลางวันนักเรียน ศพด. 489,000.00 ส านักปลดั 
เงินโครงการอาหารกลางวันคน
ละ 21 บาทต่อวัน 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อาหารเสริมนม 1,246,000.00 ส านักปลดั 
จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แกเ่ด็ก 
ศพด.และเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.
จ านวน 5 โรงเรียน 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)) 

161,500.00 ส านักปลดั 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาง
หลง จ านวน 3 ศูนย์ 1,700 บ./คน 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา) 

79,100.00 ส านักปลดั 

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.นางหลง 
จ านวน 3 ศูนย ์-ค่าอุปกรณ์การ
เรียน  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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18. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด โรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบรมเด็ก เยาวชนในต าบลนางหลง 
จ านวน 70 คน 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

19. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

2,310,000.00 ส านักปลดั 
อุดหนุนอาหารกลางวัน  ร.ร.สังกัด 
สพฐ.จ านวน 5 ร.ร. 

20. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี

50,000.00 ส านักปลดั 

ด าเนินการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพษิ
สุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลนางหลง 

21. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส ารวจข้ึนมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

8,400.00 ส านักปลดั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
และขึ้นทะเบยีนสุนัขและแมวใน
พื้นที่ต าบลนางหลงปลีะ 2 ครั้ง ตวั
ละ 3 บาท/ครั้ง 

22. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ (โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) 

50,000.00 ส านักปลดั 
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในพ้ืนที่
ต าบลนางหลง จ านวน 100 คน 

23. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one กิจกรรม "ค่าย
เยาวชนยุคใหม่ห่างไกล       
ยาเสพตดิ" (โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) 

50,000.00 ส านักปลดั 

จัดฝึกอบรมโดยผ่านกจิกรรมต่างๆ 
แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
นางหลง จ านวน 150 คน 

24. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก (โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

40,000.00 ส านักปลดั 

อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และ
มารดาหลังคลอด จ านวน 140 คน 

25. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึง
สิทธิของคนพิการ ตาม
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 

40,000.00 ส านักปลดั 

ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในต าบลนาง
หลง จ านวน 200 คน 

26. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดักิจกรรมวันสตรี
สากล 

20,000.00 ส านักปลดั 
ส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและ
ความเท่าเทียมของสตร ี

27. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการพัฒนาส่งเสริมสตร ี 30,000.00 ส านักปลดั 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี 
จ านวน 105 คน 
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28. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดงานวันดอกจูดบาน 40,000.00 ส านักปลดั 
ประกวดธิดาดอกจูดและตกแต่งรถ
บุปผชาติ ร่วมขบวนแห ่
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

29. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาต ุ

15,000.00 ส านักปลดั 
ร่วมประเพณมีาฆบูชาแหผ่้าขึ้นธาตุ
กับสภาวัฒนาธรรมนครศรีธรรมราช 

30. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ต่างๆ 

50,000.00 ส านักปลดั 

จัดกิจกรรมในวันส าคญัทางศาสนา 
และประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณชัีก
พระ (ออกพรรษา) สารทเดือนสิบ 
วันลอยกระทง 

31. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดังานวันกตัญญู
ผู้สูงอาย ุ

100,000.00 ส านักปลดั 

จัดกิจกรรมตามโครงการวันกตญัญู
แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลนางหลง 
โดยมผีู้ร่วมงานในพ้ืนท่ีและใกล้เคยีง
จ าวนไม่น้อยกว่า 300 คน 

32. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000.00 ส านักปลดั 
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

33. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา       
หมู่ที ่1-7 

70,000.00 ส านักปลดั 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน หมู่
ที ่1-7 

34. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในเขตอ าเภอ       
ชะอวด 

50,000.00 ส านักปลดั 

อบต.นางหลง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน ในเขตอ าเภอชะอวด 

35. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนสมาคมกีฬาอ าเภอ   
ชะอวด ตามโครงการแข่งขัน 
กีฬา-กรีฑา เยาวชนและ
ประชาชนอ าเภอชะอวด 

15,000.00 ส านักปลดั 

อุดหนุนสมาคมกีฬาอ าเภอชะอวด 

36. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

10,897,000.00 
(โอนลดครั้งที่ 1  
230,000.00 
โอนลดครั้งที่ 2  

9,340.00 
โอนลดครั้งที่ 3 
30,660.00) 

ส านักปลดั 

จ่ายเงินค่าสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู่้สูงอายุ
ต าบลนางหลง 

37. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,880,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ 

38. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอสด์  
ระยะแสดงอาการ 

39. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

150,000.00 ส านักปลดั 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติ จ านวน 154 คน 

40. ยุทธศาสตร์การ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 20,000.00 ส านักปลดั ฝึกอบรม เด็ก เยาวชนในต าบล  
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

41. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการปรับปรุงต่อเติมเสริม
เหล็กดัดหน้าต่างประตู ประตู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง 

55,000.00 ส านักปลดั 
ติดตั้งเหล็กดดัหน้าต่าง ประตู 
จ านวน 12 ช่อง 

42. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคดัแยกขยะ 50,000.00 ส านักปลดั 
อบรมประชาชน หมู่ที่ 1-7 ต าบล
นางหลง 

43. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการอบรมป้องกันการ
ทุจริต 

20,000.00 ส านักปลดั 
จัดอบรมเด็กและเยาวชนต าบล   
นางหลง 

44. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.นางหลง 

100,000.00 ส านักปลดั 
จัดอบรมผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง ส.อบต.  

45. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอชะอวด 

15,000.00 ส านักปลดั 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชะอวด เพื่อจ่ายตามโครงการ
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอชะอวด 

46. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

160,000.00 กองคลัง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าจดัเก็บภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน  เช่นค่าจ้าง
ลูกจ้าง 
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้ 
 

 ล าดับ ยุทรศาสตร์ โครงการ  
ั านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานทธ

รับผิดะอบ 
รายละเอียดโครงการ 

1 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัสท์ตกิคอนกรีต 

จากสายหนองจกิ ถึง

สายหัวยางบ้านหนอง

จกิ,หัวยาง หมูท่ี่ 2,6 

ต าบลนางหลง  

9,941,000 กองชา่ง ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ตกิ  

คอนกรีต จากสายหนองจิก 

ถึงสายหัวยางบ้านหนองจกิ

,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ต าบล 

นางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 

2,850 เมตร หนา 0.05 

เมตร พื้นที่ 17,100 

ตารางเมตร งบประมาณ 

บาท 

2 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมและขยายเขต

ระบบประปาหมู่บ้าน

แบบผวิดินขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 1,2,7 

บ้านโคกไทรทอง,บ้าน

หนองจกิ,              

บ้านโคกทราง 

7,800,000 กองชา่ง ปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย

เขตระบบประปาหมูบ่้าน

แบบผวิดินขนาดใหญ่มาก 

หมูท่ี่ 1,2,7 บ้านโคกไทร

ทอง,บ้านหนองจกิ, บ้าน

โคกทราง 
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การใะ้ั่ายงบประมาณ 

               อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จ านวนเงิน 8,627,525.40 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน 12 
โครงการ จ านวนเงิน 7,305,168.78 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้      

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 3 1,017,500.00 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 10 7,475,025.40 10 7,240,168.78 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารจัดการองค์กร 2 135,000.00 2 65,000.00 

รวม 15 8,627,525.40 12 7,305,168.78 

 
             อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 
17,690,000.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 9,930,000.00 บาท 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 17,690,000 1 9,930,000 

รวม 2 17,690,000 1 9,930,000 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

-33- 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนสาย
ไสเรือ-โคกแซะ หมู่ที่ 1 271,900.00 270,000.00 0.00 1,900.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสายหลังวัดทุ่งน้อย-
โคกสะท้อน หมู่ที่ 1 

270,900.00 269,500.00 0.00 1,400.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย    
แคงควน หมู่ที่ 3 

479,672.00 478,000.00 0.00 1,672.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

100,000.00 37,400.00 37,400.00 62,600.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์และ
ปีใหม่ 

20,000.00 6,720.00 6,720.00 13,280.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา ( อาหาร
กลางวัน ) 

489,000.00 236,250.00 236,250.00 252,750.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม วัสดุงานบ้านงานครัว 1,246,000.00 619,109.40 385,752.78 626,890.60 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอนของ ศพด.รายหัว) 

161,500.00 144,500.00 144,500.00 17,000.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,310,000.00 1,117,200.00 1,117,200.00 1,192,800.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

โครงการส ารวจข้ึนมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

8,400.00 4,146.00 4,146.00 4,254.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,897,000.00 4,236,100.00 4,236,100.00 6,660,900.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 2,880,000.00 1,064,600.00 1,064,600.00 1,815,400.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 9,000.00 7,500.00 33,000.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

160,000.00 120,000.00 50,000.00 40,000.00 
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รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มกีารก่อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทรศาสตร์ ะ่ือโครงการตามแผน  
งบประมาณทธ่ได้รับการ

ััดสรร 
ลงนามสัญญา เบิกั่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บริหารจดัการองค์กร 

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต จากสาย
หนองจิก ถึงสายหัว
ยางบ้านหนองจิก
,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 
ต าบลนางหลง  

9,941,000 9,930,000 9,930,000 11,000 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บริหารจดัการองค์กร 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมและขยาย
เขตระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่
ที่ 1,2,7 บ้านโคก
ไทรทอง,บ้านหนอง
จิก, บ้านโคกทราง 

7,800,000 7,796,000 -- 4,000 

 

  

          2.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 ไตรมาสทธ่ 2  (1 มกราคม-31 มีนาคม 2565)   

อบต.นางหลง ะะอวด ั.นครศรธรรรมราะ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนา 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 46,812,000.00 9 3,703,494.00 3 1,017,500.00   

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 59,000.00 1 40,000.00     

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 46 27,967,650.00 31 19,238,000.00 10 7,475,025.40 10 7,240,168.78 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 10 8,461,000.00 1 50,000.00     

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 9 580,000.00 4 295,000.00 2 135,000.00 2 65,000.00 

รวม 120 83,879,650.00 46 23,326,494.00 15 8,627,525.40 12 7,305,168.78 
 

 

(ไม่รวมเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

4.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไตรมาสที่ 2                     

(1 มกราคม –31 มีนาคม 2565) 

 

 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวน

โครงกำร 

ที่เสร็จ 

จ ำนวน

โครงกำรที่

อยู่ระหว่ำง 

ด ำเนินกำร 

จ ำนวน

โครงกำรที่

ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร 

จ ำนวน

โครงกำรที่มี

กำรยกเลิก 

จ ำนวน

โครงกำรที่มี

กำรเพิ่มเติม 

จ ำนวน

โครงกำร 

ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

- - 3 33.33 6 66.67 - - - - 9 100 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ 

- - -  1 100 - - - - 1 100 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม 

2 6.45 8 25.81 21 67.74 - - - - 31 100 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

-  -  1 100 - - - - 1 100 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการ
องค์กร 

1 25 1 25 2 50 - - - - 4 100 

รวม 3 6.52 12 26.09 31 67.39 - - - - 46 100 
(ไมร่วมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

โครงกำร 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 

เสร็จแล้ว 

อยู่ใน

ระหว่ำง 

กำร

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 

ด ำเนินกำร 

งบประมำณที่

ได้รับ 

งบประมำณ 

ที่เบิกจ่ำยไป 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ 
ติกคอนกรีต จากสายหนองจิก 
ถึงสายหัวยางบ้านหนองจิก,   
หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ต าบลนางหลง  

 /  9,941,000 9,930,000 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 
1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้าน
หนองจิก, บ้านโคกทราง 

 /  7,800,000 - 
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ส่วนที่  4  รำยงำนกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

โครงการ 

หน่วยงาน

ทธ่

รับผิดะอบ 

แหล่งทธ่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ

ทธ่เบิกั่าย 

1. เก้าอีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 4,700 4,500 

2. เก้าอีป้ฏิบัติงานส าหรับใช้บันทึกข้อมูล 

จ านวน 2 ตัว 
ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 3,200 3,000 

3.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 

ตัว 
ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 8,000 7,300 

4.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 

ตัว 
ส านกัปลัด ข้อบัญญัติ 12,000 10,400 

5.เก้าอีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว กองชา่ง ข้อบัญญัติ 4,700 4,500 

6. เก้าอีป้ฏิบัติงานส าหรับใช้บันทึกข้อมูล 

จ านวน 1 ตัว 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 1,600 1,500 

7.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 

ตัว 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 8,000 7,300 

8.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

18,000 บีทียู (พร้อมตดิตั้ง) จ านวน 1 ชุด 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 27,800 25,500 

9.เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 5,700 4,900 

 

สว่นท่ี  5  ปัญหำ  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน 

- 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ค าชี้แจง : แบบท่ี 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลด าเนินงาน
ทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)  
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่   

        ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)            ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม) 
            ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)         ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) 

                     2.1การวางแผน 
    อบต.นางหลง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น        (พ.ศ.2561-2565) ทั้งหมด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

21 30,105,598.00 18 11,103,067.00 38 29,257,200.00 66 91,026,000.00 53 46,812,000.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

5 196,000.00 5 196,000.00 5 199,000.00 5 199,000.00 3 492,450.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คนและ
สังคม 

29 17,372,800.00 35 18,650,050.00 48 23,138,450.00 47 28,988,450.00 48 28,167,650.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4 270,000.00 4 230,000.00 5 304,000.00 10 10,384,000.00 11 8,531,000.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านบริหาร
จัดการ
องค์กร 

11 810,000.00 14 1,130,000.00 12 1,595,000.00 11 830,000.00 9 580,000.00 

รวม 70 48,754,398.00 76 31,309,117.00 108 54,493,650.00 139 131,427,450.00 124 84,583,100.00 
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             2.2 การจัดท างบประมาณ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

              ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ รวมทั้งหมด จ านวน 47 โครงการ งบประมาณ 23,246,494 บาท สามารถจ าแนกตาม 
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 3,703,494.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 40,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 32 19,158,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 4 295,000.00 

รวม 47 23,246,494.00 
 

    
 

             องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน        
2 โครงการ งบประมาณ 17,741,000.00-บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 17,741,000 

รวม 2 17,741,000 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้ 

ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/
เสรมิผิว จราจรถนนสายไส
เรือ-โคกแซะ หมู่ที ่1 

271,900.00 กองช่าง 

เกรดปรับผิวจราจร ลงหินคลุก เสริม
ผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,330 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,990 ตารางเมตร 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
สายหลังวัดทุ่งน้อย-โคก
สะท้อน หมู่ที ่1 (รหัสสาย
ทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
116-13 

270,900.00 กองช่าง 

โดยการเกรดปรับผิวจราจรลงหิน
คลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลีย่เรยีบ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,250 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,750 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคง
ควน หมู่ที ่3 (รหัสสายทาง 
ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-
23) 

479,672.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายตรอกขาม หมู่ที ่4 

497,000.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสายหนองจิก-หนองแม่
กุ้ง หมู่ที ่6 (รหัสสายทาง ทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-32) 

498,500.00 กองช่าง 

โดยการเกลีย่พื้นทางเดิม แล้วลงหนิ
ผเุสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หรอื
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตาราง
เมตร 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง
โรงเรียนวดัโคกทราง หมู่ที่ 7 

497,000.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

7. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่
ที ่4 

202,000.00 กองช่าง 

เจาะบ่อบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึก 60 เมตร หรือได้ปรมิาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3 ลุกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายไส

494,622.00 กองช่าง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
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พื้นฐาน ปราง-บ้านเลน (หมู่ที ่2,      
หมู่ที ่5) (ช่วงหมู่ที่ 5) (รหัส
สายทาง ทาหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.116-05) 

130 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
520 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง
ป้าย-หนองขอ หมู่ที่ ๒ (รหัส
สายทาง ทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.๑๑๖-๑๙) 

491,900.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
210 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
หมู่ที ่1-7 

40,000.00 ส านักปลดั 
ส่งเสริม/สนับสนุนอบรม กลุ่มอาชีพ 
หมู่ที ่1-7 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

ค่าตอบแทน อปพร.ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

100,000.00 ส านักปลดั 
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่
ปฏิบัติหน้าท่ี 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปีใหม ่

20,000.00 ส านักปลดั 
ตั้งจุดตรวจสายตรวจในพ้ืนท่ีหมู่
ที ่1 ต าบลนางหลงจ านวน 1 จุด 
และตระเวนตรวจท่ัวต าบล 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดังานวันเด็ก 

0.00 
(โอนลดครั้งที่ 1/2565

จ านวน 20,000 
โอนลดครั้งที่ 5/2565 

จ านวน 20,000) 

ส านักปลดั 

จัดงานวัดเด็กให้กับ นักเรียน ศพด.
ในสังกัด อบต.นางหลง 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อาหารกลางวันนักเรียน ศพด. 489,000.00 ส านักปลดั 
เงินโครงการอาหารกลางวันคน
ละ 21 บาทต่อวัน 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อาหารเสริมนม 1,246,000.00 ส านักปลดั 
จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แกเ่ด็ก 
ศพด.และเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.
จ านวน 5 โรงเรียน 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)) 

161,500.00 ส านักปลดั 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาง
หลง จ านวน 3 ศูนย์ 1,700 บ./คน 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา) 

79,100.00 ส านักปลดั 

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.นางหลง จ านวน 3 ศูนย ์-ค่าอุปกรณ์
การเรียน  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

18. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด โรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบรมเด็ก เยาวชนในต าบลนางหลง 
จ านวน 70 คน 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

19. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

2,310,000.00 ส านักปลดั 
อุดหนุนอาหารกลางวัน  ร.ร.สังกัด 
สพฐ.จ านวน 5 ร.ร. 
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20. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี

60,000.00 
(โอนเพิ่มครั้งที่ 6/25656 

จ านวน 10,000 บาท) 
ส านักปลดั 

ด าเนินการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพษิ
สุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลนางหลง 

21. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส ารวจข้ึนมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

8,400.00 ส านักปลดั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
และขึ้นทะเบยีนสุนัขและแมวใน
พื้นที่ต าบลนางหลงปลีะ 2 ครั้ง ตวั
ละ 3 บาท/ครั้ง 

22. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ (โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) 

50,000.00 ส านักปลดั 
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในพ้ืนที่
ต าบลนางหลง จ านวน 100 คน 

23. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one กิจกรรม "ค่าย
เยาวชนยุคใหม่ห่างไกล       
ยาเสพตดิ" (โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) 

50,000.00 ส านักปลดั 

จัดฝึกอบรมโดยผ่านกจิกรรมต่างๆ 
แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
นางหลง จ านวน 150 คน 

24. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก (โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

40,000.00 ส านักปลดั 

อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และ
มารดาหลังคลอด จ านวน 140 คน 

25. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึง
สิทธิของคนพิการ ตาม
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 

40,000.00 ส านักปลดั 

ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในต าบลนาง
หลง จ านวน 200 คน 

26. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดักิจกรรมวันสตรี
สากล 

20,000.00 ส านักปลดั 
ส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและ
ความเท่าเทียมของสตร ี

27. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการพัฒนาส่งเสริมสตร ี 30,000.00 ส านักปลดั 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี 
จ านวน 105 คน 

28. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดงานวันดอกจูดบาน 40,000.00 ส านักปลดั 
ประกวดธิดาดอกจูดและตกแต่งรถ
บุปผชาติ ร่วมขบวนแห ่
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

29. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาต ุ

15,000.00 ส านักปลดั 
ร่วมประเพณมีาฆบูชาแหผ่้าขึ้นธาตุ
กับสภาวัฒนาธรรมนครศรีธรรมราช 
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30. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ต่างๆ 

50,000.00 ส านักปลดั 

จัดกิจกรรมในวันส าคญัทางศาสนา 
และประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณชัีก
พระ (ออกพรรษา) สารทเดือนสิบ 
วันลอยกระทง 

31. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดังานวันกตัญญู
ผู้สูงอาย ุ

30,000.00 
(โอนลดครั้งที่ 5/2565 
จ านวน 70,000 บาท) 

ส านักปลดั 

จัดกิจกรรมตามโครงการวันกตญัญู
แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลนางหลง 
โดยมผีู้ร่วมงานในพ้ืนท่ีและใกล้เคยีง
จ าวนไม่น้อยกว่า 300 คน 

32. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
20,000.00 

(โอนลดครั้งที่ 11/2565 
จ านวน 100,000 บาท) 

ส านักปลดั 
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

33. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา       
หมู่ที ่1-7 

70,000.00 ส านักปลดั 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน หมู่
ที ่1-7 

34. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในเขตอ าเภอ       
ชะอวด 

50,000.00 ส านักปลดั 

อบต.นางหลง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน ในเขตอ าเภอชะอวด 

35. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนสมาคมกีฬาอ าเภอ   
ชะอวด ตามโครงการแข่งขัน 
กีฬา-กรีฑา เยาวชนและ
ประชาชนอ าเภอชะอวด 

15,000.00 ส านักปลดั 

อุดหนุนสมาคมกีฬาอ าเภอชะอวด 

36. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

10,897,000.00 
(โอนลดครั้งที่ 1  
230,000.00 
โอนลดครั้งที่ 2  

9,340.00 
โอนลดครั้งที่ 3 
30,660.00) 

ส านักปลดั 

จ่ายเงินค่าสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู่้สูงอายุ
ต าบลนางหลง 

37. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,880,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ 

38. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอสด์  
ระยะแสดงอาการ 

39. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

150,000.00 ส านักปลดั 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติ จ านวน 154 คน 

40. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 20,000.00 ส านักปลดั 

ฝึกอบรม เด็ก เยาวชนในต าบล  
นางหลง จ านวน 70 คน 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

41. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการปรับปรุงต่อเติมเสริม
เหล็กดัดหน้าต่างประตู ประตู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง 

55,000.00 ส านักปลดั 
ติดตั้งเหล็กดดัหน้าต่าง ประตู 
จ านวน 12 ช่อง 
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42. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดัส่งนักกีฬา กรีฑา 
เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้า
ร่วมการแข่งขัน 

100,000.00 ส านักปลดั 
จัดส่งนักกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน 

43. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคดัแยกขยะ 50,000.00 ส านักปลดั 
อบรมประชาชน หมู่ที่ 1-7 ต าบล
นางหลง 

44. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการอบรมป้องกันการ
ทุจริต 

20,000.00 ส านักปลดั 
จัดอบรมเด็กและเยาวชนต าบล   
นางหลง 

45. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.นางหลง 

100,000.00 ส านักปลดั 
จัดอบรมผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง ส.อบต.  

46. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอชะอวด 

15,000.00 ส านักปลดั 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชะอวด เพื่อจ่ายตามโครงการ
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอชะอวด 

47. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

160,000.00 กองคลัง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าจดัเก็บภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน  เช่นค่าจ้าง
ลูกจ้าง 
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้ 
 

 

 ล าดับ ยุทรศาสตร์ โครงการ  ั านวน หน่วยงานทธ รายละเอียดโครงการ 
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งบประมาณ รับผิดะอบ 

1 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัสท์ตกิคอนกรีต 

จากสายหนองจกิ ถึง

สายหัวยางบ้านหนอง

จกิ,หัวยาง หมูท่ี่ 2,6 

ต าบลนางหลง  

9,941,000 กองชา่ง ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ตกิ  

คอนกรีต จากสายหนองจิก 

ถึงสายหัวยางบ้านหนองจกิ

,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ต าบล 

นางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 

2,850 เมตร หนา 0.05 

เมตร พื้นที่ 17,100 ตาราง

เมตร งบประมาณ บาท 

2 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมและขยายเขต

ระบบประปาหมู่บ้าน

แบบผวิดินขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้าน

โคกไทรทอง,บ้านหนอง

จกิ,บ้านโคกทราง 

7,800,000 กองชา่ง ปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย

เขตระบบประปาหมูบ่้านแบบ

ผวิดินขนาดใหญ่มาก หมูท่ี่ 

1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,

บ้านหนองจกิ, บ้านโคกทราง 
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          2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ 
               อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ 
 ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ จ านวนเงิน 16,591,745.20บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ   
 จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิน 15,192,676.20 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 8 3,192,500.00 6 2,495,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 1 10,480.00 1 10,480.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 16 13,253,765.20 15 12,591,696.20 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารจัดการองค์กร 2 135,000.00 2 95,000.00 

รวม 27 16,591,745.20 24 15,192,676.20 

 
              อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 
17,726,000.00 บาท มีการเบิกจ่ายจ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 12,268,800.00 บาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 17,726,000 2 12,268,800 

รวม 2 17,726,000 2 12,268,800 
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             รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
สายไสเรือ-โคกแซะ หมู่
ที ่1 

271,900.00 270,000.00 270,000.00 1,900.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงการปรับปรุงผิว 270,900.00 269,500.00 269,500.00 1,400.00 
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โครงสร้างพื้นฐาน จราจรถนนสายหลังวัด
ทุ่งน้อย-โคกสะท้อน 
หมู่ที่ 1 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแคงควน หมู่ที ่3 

479,672.00 478,000.00 478,000.00 1,672.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนสายหนอง
จิก-หนองแม่กุ้ง หมู่
ที ่6 

498,500.00 497,000.00 0.00 1,500.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังโรงเรียนวัด
โคกทราง หมู่ที ่7 

497,000.00 495,000.00 495,000.00 2,000.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครการเจาะบอ่บาดาล 
หมู่ที่ 4 

202,000.00 200,000.00 0.00 2,000.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไสปราง-บ้านเลน 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 (ช่วง
หมู่ที่ 5) 

494,622.00 493,000.00 493,000.00 1,622.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังป้าย-หนองขอ 
หมู่ที่ 2 

491,900.00 490,000.00 490,000.00 1,900.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน หมู่
ที ่1 - 7 

40,000.00 10,480.00 10,480.00 29,520.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000.00 59,800.00 59,800.00 40,200.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม ่

20,000.00 13,440.00 13,440.00 6,560.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา ( อาหาร
กลางวัน ) 
 

489,000.00 339,990.00 339,990.00 149,010.00 
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 ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,246,000.00 1,232,119.20 632,325.20 13,880.80 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ

161,500.00 144,500.00 144,500.00 17,000.00 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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เรียนการสอนของ 
ศพด.รายหัว) 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษา 
ศพด.) 

79,100.00 45,200.00 45,200.00 33,900.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

2,310,000.00 1,649,550.00 1,649,550.00 660,450.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี 

60,000.00 47,780.00 2,005.00 12,220.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

8,400.00 4,146.00 4,146.00 4,254.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการพัฒนาส่งเสริม
สตรี 

30,000.00 24,860.00 24,860.00 5,140.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

วัสดุกีฬา 70,000.00 63,980.00 63,980.00 6,020.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

เงินอุดหนุนสมาคมกีฬา
อ าเภอชะอวด ตามโครงการ
แข่งขันกีฬากรีฑาเยาวชน
และประชาชนอ าเภอชะ
อวด 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,897,000.00 7,625,200.00 7,625,200.00 3,271,800.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,880,000.00 1,918,200.00 1,918,200.00 961,800.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000.00 15,000.00 13,500.00 27,000.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมเหล็กดัดหน้าต่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองจิกโคกทราง 
 

55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00 
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 ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ

160,000.00 120,000.00 80,000.00 40,000.00 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ทะเบียนทรัพย์สิน 

 
รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรร 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
จากสายหนองจกิ ถึง
สายหวัยางบา้น    
หนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 
2,6 ต าบลนางหลง  

9,941,000 9,930,000 9,930,000 11,000 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมและขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก หมู่ที ่1,2,7 บา้น
โคกไทรทอง,บ้าน  
หนองจิก, บา้นโคก  
ทราง 

7,800,000 7,796,000 2,338,000 4,000 
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2.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565  ไตรมาสที่ 3  (1 เมษายน-30 มิถุนายน 2565)         

อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

 

 
(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
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2.5 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไตรมาสที่ 3                               
(1 เมษายน-30 มิถุนายน 2565)         

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

53 46,812,000.00 9 3,703,494.00 8 3,192,500.00 6 2,495,500.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

3 492,450.00 1 40,000.00 1 10,480.00 1 10,480.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

48 28,167,650.00 32 19,158,000.00 16 13,253,765.20 15 12,591,696.20 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

11 8,531,000.00 1 50,000.00     

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริหารจัดการองค์กร 

9 580,000.00 4 295,000.00 2 135,000.00 2 95,000.00 

รวม 124 84,583,100.00 47 23,246,494.00 27 16,591,745.20 24 15,192,676.20 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ด าเนินการ ด าเนินการ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

7 77.78 1 11.11 1 11.11 - - - - 9 100 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

- - 1 100 - - - - - - 1 100 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

10 31.25 6 18.75 16 50 - - 1 - 32 100 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

- - - - 1 100 - - - - 1 100 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

1 25 1 25 2 50 - - - - 4 100 

รวม 18 38.30 9 19.15 20 42.55 - - - - 47 100 
(ไมร่วมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
การ

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต จากสาย
หนองจิก ถึงสายหัวยางบ้าน
หนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 
ต าบลนางหลง  

 /  9,941,000 9,930,000 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทร
ทอง,บ้านหนองจิก, บ้านโคกท
ราง 

 /  7,800,000 2,338,800 

 
 

-52- 
 
ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

โครงการ 

หน่วยงาน

ทธ่

รับผิดะอบ 

แหล่งทธ่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ

ทธ่เบิกั่าย 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

1. เก้าอีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 4,700 4,500 

2. เก้าอีป้ฏิบัติงานส าหรับใช้บันทึกข้อมูล จ านวน 

2 ตัว 
ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 3,200 3,000 

3.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 8,000 7,300 

4.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 12,000 10,400 

5.เก้าอีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว กองชา่ง ข้อบัญญัติ 4,700 4,500 

6. เก้าอีป้ฏิบัติงานส าหรับใช้บันทึกข้อมูล จ านวน 

1 ตัว 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 1,600 1,500 

7.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว กองชา่ง ข้อบัญญัติ 8,000 7,300 

8.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

18,000 บีทียู (พร้อมตดิตั้ง) จ านวน 1 ชุด 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 27,800 25,500 

9.เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 5,700 4,900 

10.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 จ านวน 1 เครื่อง 

ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 30,000 29,900 

11.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง 

ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 7,500 7,500 

12.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 
เครื่อง 

ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 5,800 5,690 

13.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 
เครื่อง จ านวน 3 เครื่อง 

ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 7,500 7,470 

14.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 

2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 
เครื่อง 

กองคลัง ข้อบัญญัติ 30,000 29,900 

15.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

กองชา่ง ข้อบัญญัติ 22,000 21,900 
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ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
- เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังระบาด ท าให้การจัดโครงการกิจกรรมบางอย่าง     

ไม่สามารถด าเนินการได้  
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส   
ค าชี้แจง : แบบท่ี 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลด าเนินงาน
ทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)  
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

        ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)            ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม) 
            ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)         ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) 

                 2.1  การวางแผน 
    อบต.นางหลง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น   ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งหมด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

21 30,105,598.00 18 11,103,067.00 38 29,257,200.00 66 91,026,000.00 53 46,812,000.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

5 196,000.00 5 196,000.00 5 199,000.00 5 199,000.00 3 492,450.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คนและ
สังคม 

29 17,372,800.00 35 18,650,050.00 48 23,138,450.00 47 28,988,450.00 48 28,167,650.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4 270,000.00 4 230,000.00 5 304,000.00 10 10,384,000.00 11 8,531,000.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านบริหาร
จัดการ
องค์กร 

11 810,000.00 14 1,130,000.00 12 1,595,000.00 11 830,000.00 9 580,000.00 

รวม 70 48,754,398.00 76 31,309,117.00 108 54,493,650.00 139 131,427,450.00 124 84,583,100.00 
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         2.2 การจัดท างบประมาณ 
               ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ 
        งบประมาณ รวมทั้งหมด จ านวน 47 โครงการ งบประมาณ 23,246,494 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
        ได ้ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 3,703,494.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 40,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 32 19,158,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 4 295,000.00 

รวม 47 23,246,494.00 
 

    

              องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน        
       2 โครงการ งบประมาณ 17,741,000.00-บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 17,741,000 

รวม 2 17,741,000 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้ 

ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/
เสรมิผิว จราจรถนนสายไส
เรือ-โคกแซะ หมู่ที ่1 

271,900.00 กองช่าง 

เกรดปรับผิวจราจร ลงหินคลุก เสริม
ผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,330 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,990 ตารางเมตร 

2. ยุทธศาสตร์การ โครงการปรับปรุงผิวจราจร 270,900.00 กองช่าง โดยการเกรดปรับผิวจราจรลงหิน
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พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

สายหลังวัดทุ่งน้อย-โคก
สะท้อน หมู่ที ่1 (รหัสสาย
ทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
116-13 

คลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลีย่เรยีบ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,250 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,750 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคง
ควน หมู่ที่ 3 (รหัสสายทาง 
ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-
23) 

479,672.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายตรอกขาม หมู่ที ่4 

497,000.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสายหนองจิก-หนองแม่
กุ้ง หมู่ที ่6 (รหัสสายทาง ทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-32) 

498,500.00 กองช่าง 

โดยการเกลีย่พื้นทางเดิม แล้วลงหนิ
ผุเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หรอื
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตาราง
เมตร 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง
โรงเรียนวดัโคกทราง หมู่ที่ 7 

497,000.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

7. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่
ที ่4 

202,000.00 กองช่าง 

เจาะบ่อบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึก 60 เมตร หรือได้ปรมิาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3 ลุกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายไส
ปราง-บ้านเลน (หมู่ที ่2, หมู่
ที ่5) (ช่วงหมู่ที่ 5) (รหัสสาย
ทาง ทาหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
116-05) 

494,622.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
130 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
520 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง

491,900.00 กองช่าง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
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พื้นฐาน ป้าย-หนองขอ หมู่ที่ ๒ (รหัส
สายทาง ทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.๑๑๖-๑๙) 

210 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
หมู่ที ่1-7 

40,000.00 ส านักปลดั 
ส่งเสริม/สนับสนุนอบรม กลุ่มอาชีพ 
หมู่ที ่1-7 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

ค่าตอบแทน อปพร.ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

100,000.00 ส านักปลดั 
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่
ปฏิบัติหน้าท่ี 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปีใหม ่

20,000.00 ส านักปลดั 
ตั้งจุดตรวจสายตรวจในพ้ืนท่ีหมู่
ที ่1 ต าบลนางหลงจ านวน 1 จุด 
และตระเวนตรวจท่ัวต าบล 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดังานวันเด็ก 

0.00 
(โอนลดครั้งที่ 1/2565

จ านวน 20,000 
โอนลดครั้งที่ 5/2565 

จ านวน 20,000) 

ส านักปลดั 

จัดงานวัดเด็กให้กับ นักเรียน ศพด.
ในสังกัด อบต.นางหลง 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อาหารกลางวันนักเรียน ศพด. 489,000.00 ส านักปลดั 
เงินโครงการอาหารกลางวันคน
ละ 21 บาทต่อวัน 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อาหารเสริมนม 1,246,000.00 ส านักปลดั 
จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แกเ่ด็ก 
ศพด.และเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.
จ านวน 5 โรงเรียน 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)) 

161,500.00 ส านักปลดั 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาง
หลง จ านวน 3 ศูนย์ 1,700 บ./คน 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ยใน
การจัดการศึกษา) 

79,100.00 ส านักปลดั 

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.นางหลง จ านวน 3 ศูนย ์-ค่าอุปกรณ์
การเรียน  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

18. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด โรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบรมเด็ก เยาวชนในต าบลนางหลง 
จ านวน 70 คน 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

19. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

2,310,000.00 ส านักปลดั 
อุดหนุนอาหารกลางวัน  ร.ร.สังกัด 
สพฐ.จ านวน 5 ร.ร. 

20. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวร

60,000.00 
(โอนเพิ่มครั้งที่ 6/25656 

จ านวน 10,000 บาท) 
ส านักปลดั 

ด าเนินการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพษิ
สุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ต าบลนางหลง 
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ขัตติยราชนาร ี

21. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส ารวจข้ึนมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

8,400.00 ส านักปลดั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
และขึ้นทะเบยีนสุนัขและแมวใน
พื้นที่ต าบลนางหลงปลีะ 2 ครั้ง ตวั
ละ 3 บาท/ครั้ง 

22. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ (โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) 

50,000.00 ส านักปลดั 
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในพ้ืนที่
ต าบลนางหลง จ านวน 100 คน 

23. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one กิจกรรม "ค่าย
เยาวชนยุคใหม่ห่างไกล       
ยาเสพตดิ" (โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) 

50,000.00 ส านักปลดั 

จัดฝึกอบรมโดยผ่านกจิกรรมต่างๆ 
แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
นางหลง จ านวน 150 คน 

24. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก (โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

40,000.00 ส านักปลดั 

อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และ
มารดาหลังคลอด จ านวน 140 คน 

25. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึง
สิทธิของคนพิการ ตาม
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 

40,000.00 ส านักปลดั 

ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในต าบลนาง
หลง จ านวน 200 คน 

26. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดักิจกรรมวันสตรี
สากล 

20,000.00 ส านักปลดั 
ส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและ
ความเท่าเทียมของสตร ี

27. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการพัฒนาส่งเสริมสตร ี 30,000.00 ส านักปลดั 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี 
จ านวน 105 คน 

28. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดงานวันดอกจูดบาน 40,000.00 ส านักปลดั 
ประกวดธิดาดอกจูดและตกแต่งรถ
บุปผชาติ ร่วมขบวนแห ่
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

29. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาต ุ

15,000.00 ส านักปลดั 
ร่วมประเพณมีาฆบูชาแหผ่้าขึ้นธาตุ
กับสภาวัฒนาธรรมนครศรีธรรมราช 

30. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ต่างๆ 

50,000.00 ส านักปลดั 

จัดกิจกรรมในวันส าคญัทางศาสนา 
และประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณชัีก
พระ (ออกพรรษา) สารทเดือนสิบ 
วันลอยกระทง 

31. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดังานวันกตัญญู
ผู้สูงอาย ุ

30,000.00 
(โอนลดครั้งที่ 5/2565 
จ านวน 70,000 บาท) 

ส านักปลดั 
จัดกิจกรรมตามโครงการวันกตญัญู
แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลนางหลง 
โดยมผีู้ร่วมงานในพ้ืนท่ีและใกล้เคยีง



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

จ าวนไม่น้อยกว่า 300 คน 

32. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
20,000.00 

(โอนลดครั้งที่ 11/2565 
จ านวน 100,000 บาท) 

ส านักปลดั 
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

33. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา       
หมู่ที ่1-7 

70,000.00 ส านักปลดั 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน หมู่
ที ่1-7 

34. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในเขตอ าเภอ       
ชะอวด 

50,000.00 ส านักปลดั 

อบต.นางหลง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน ในเขตอ าเภอชะอวด 

35. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนสมาคมกีฬาอ าเภอ   
ชะอวด ตามโครงการแข่งขัน 
กีฬา-กรีฑา เยาวชนและ
ประชาชนอ าเภอชะอวด 

15,000.00 ส านักปลดั 

อุดหนุนสมาคมกีฬาอ าเภอชะอวด 

36. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

10,897,000.00 
(โอนลดครั้งที่ 1  
230,000.00 
โอนลดครั้งที่ 2  

9,340.00 
โอนลดครั้งที่ 3 
30,660.00) 

ส านักปลดั 

จ่ายเงินค่าสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู่้สูงอายุ
ต าบลนางหลง 

37. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,880,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ 

38. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอสด์  
ระยะแสดงอาการ 

39. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

150,000.00 ส านักปลดั 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติ จ านวน 154 คน 

40. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 20,000.00 ส านักปลดั 

ฝึกอบรม เด็ก เยาวชนในต าบล  
นางหลง จ านวน 70 คน 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

41. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการปรับปรุงต่อเติมเสริม
เหล็กดัดหน้าต่างประตู ประตู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง 

55,000.00 ส านักปลดั 
ตดิตั้งเหล็กดดัหน้าต่าง ประตู 
จ านวน 12 ช่อง 

42. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดัส่งนักกีฬา กรีฑา 
เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้า
ร่วมการแข่งขัน 

100,000.00 ส านักปลดั 
จัดส่งนักกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน 

43. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคดัแยกขยะ 50,000.00 ส านักปลดั 
อบรมประชาชน หมู่ที่ 1-7 ต าบล
นางหลง 

44. ยุทธศาสตร์การ โครงการอบรมป้องกันการ 20,000.00 ส านักปลดั จัดอบรมเด็กและเยาวชนต าบล   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

ทุจริต นางหลง 

45. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.นางหลง 

100,000.00 ส านักปลดั 
จัดอบรมผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง ส.อบต.  

46. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอชะอวด 

15,000.00 ส านักปลดั 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชะอวด เพื่อจ่ายตามโครงการ
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอชะอวด 

47. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

160,000.00 กองคลัง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าจดัเก็บภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน  เช่นค่าจ้าง
ลูกจ้าง 
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้ 

 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

1 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัสท์ตกิคอนกรีต 

จากสายหนองจกิ ถึงสาย

หัวยางบ้านหนองจิก,หัว

ยาง หมู่ที่ 2,6 ต าบลนาง

หลง  

9,941,000 กองชา่ง ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ตกิ  

คอนกรีต จากสายหนอง

จกิ ถึงสายหัวยางบ้าน

หนองจกิ,หัวยาง หมูท่ี่ 

2,6 ต าบล นางหลง กว้าง 

6 เมตร ยาว 2,850 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

เมตร หนา 0.05 เมตร 

พืน้ที่ 17,100 ตาราง

เมตร งบประมาณ บาท 

2 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมและขยายเขต

ระบบประปาหมู่บ้านแบบ

ผวิดินขนาดใหญ่มาก หมู่

ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทร

ทอง,บ้านหนองจกิ,บ้าน      

โคกทราง 

7,800,000 กองชา่ง ปรับปรุงซ่อมแซมและ

ขยายเขตระบบประปา

หมูบ่้านแบบผวิดินขนาด

ใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 

บ้านโคกไทรทอง,บ้าน

หนองจกิ, บ้านโคกทราง 
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           2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ 
                    อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
    โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการ จ านวนเงิน 20,913,578.20 บาท  มีการเบิกจ่าย 
    งบประมาณ  จ านวน 33 โครงการ จ านวนเงิน 20,913,578.20บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 3,487,500.00 8 3,487,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 10,480.00 1 10,480.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 20 17,255,730.20 20 17,255,730.20 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 11,088.00 1 11,088.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 3 148,780.00 3 148,780.00 

รวม 33 20,913,578.20 33 20,913,578.20 

 
              อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 
17,726,000.00บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 17,726,000.00 บาท  สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 17,726,000 2 17,726,000  

รวม 2 17,726,000 2 17,726,000  
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
สายไสเรือ-โคกแซะ   
หมู่ที่ 1 

271,900.00 270,000.00 270,000.00 1,900.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนสายหลังวัด
ทุ่งน้อย-โคกสะท้อน 
หมู่ที่ 1 

270,900.00 269,500.00 269,500.00 1,400.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแคงควน หมู่ที ่3 

479,672.00 478,000.00 478,000.00 1,672.00 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตรอกขาม หมู่ที ่4 

497,000.00 495,000.00 495,000.00 2,000.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนสายหนอง
จิก-หนองแม่กุ้ง       
หมู่ที่ 6 

498,500.00 497,000.00 497,000.00 1,500.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังโรงเรียนวัด
โคกทราง หมู่ที ่7 

497,000.00 495,000.00 495,000.00 2,000.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไสปราง-บ้านเลน 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 (ช่วง
หมู่ที่ 5) 

494,622.00 493,000.00 493,000.00 1,622.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังป้าย-หนองขอ 
หมู่ที่ 2 

491,900.00 490,000.00 490,000.00 1,900.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน หมู่
ที่ 1 - 7 

40,000.00 10,480.00 10,480.00 29,520.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000.00 59,800.00 59,800.00 40,200.00 

11. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม ่

20,000.00 13,440.00 13,440.00 6,560.00 
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 ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา ( อาหาร
กลางวัน ) 

489,000.00 430,080.00 430,080.00 58,920.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,246,000.00 1,232,119.20 1,232,119.20 13,880.80 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอนของ 
ศพด.รายหัว) 

161,500.00 144,500.00 144,500.00 17,000.00 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษา 
ศพด.) 

79,100.00 45,200.00 45,200.00 33,900.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด โรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก 
เยาวชน 

20,000.00 19,255.00 19,255.00 745.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

2,310,000.00 2,198,700.00 2,198,700.00 111,300.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี 

60,000.00 50,930.00 50,930.00 9,070.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

8,400.00 4,146.00 4,146.00 4,254.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการพัฒนาส่งเสริม
สตรี 

30,000.00 24,860.00 24,860.00 5,140.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานดอกจูด
บาน 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

วัสดุกีฬา 70,000.00 63,980.00 63,980.00 6,020.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

เงินอุดหนุนสมาคมกีฬา
อ าเภอชะอวด ตามโครงการ
แข่งขันกีฬากรีฑาเยาวชน
และประชาชนอ าเภอชะ
อวด 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
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 ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,897,000.00 10,162,500.00 10,162,500.00 734,500.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,880,000.00 2,558,400.00 2,558,400.00 321,600.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000.00 18,000.00 18,000.00 24,000.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมคุุณ
ธรรมจริยธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

20,000.00 19,855.00 19,855.00 145.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมเหล็กดัดหน้าต่าง

55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองจิกโคกทราง 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดส่งนักกีฬา 
กรีฑา เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เข้ารว่มการ
แข่งขัน 

100,000.00 99,965.00 99,965.00 35.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะ 50,000.00 11,088.00 11,088.00 38,912.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
อบต.นางหลง 

100,000.00 13,780.00 13,780.00 86,220.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการองค์กร 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการองค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

160,000.00 120,000.00 120,000.00 40,000.00 
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รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรร 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
จากสายหนองจกิ ถึง
สายหวัยางบา้นหนอง
จิก,หัวยาง หมู่ที ่2,6 
ต าบลนางหลง  

9,941,000 9,930,000 9,930,000 11,000 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมและขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน

7,800,000 7,796,000 7,796,000 4,000 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

แบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก หมู่ที ่1,2,7 บา้น
โคกไทรทอง,บ้านหนอง
จิก, บ้านโคกทราง 

 

 
2.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 ไตรมาสที่ 4  (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2565)         

 อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
  

 
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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2.5 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสที่ 4                               
(1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2565)         

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

8 88.89 - - - - 1 11.11 - - 9 100 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน 1 100 - - - - - - - - 1 100 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

53 46,812,000.00 9 3,703,494.00 8 3,487,500.00 8 3,487,500.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3 492,450.00 1 40,000.00 1 10,480.00 1 10,480.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

48 28,167,650.00 32 19,158,000.00 20 17,255,730.20 20 17,255,730.20 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

11 8,531,000.00 1 50,000.00 1 11,088.00 1 11,088.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการองค์กร 

9 580,000.00 4 295,000.00 3 148,780.00 3 148,780.00 

รวม 124 84,583,100.00 47 23,246,494.00 33 20,913,578.20 33 20,913,578.20 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

เศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

20 62.50 - - - - 12 37.50 1 - 32 100 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

1 100 - - - - - - - - 1 100 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

3 75 - - - - 1 25 - - 4 100 

รวม 33 70.21 - - - - 14 29.79 1 - 47 100 
(ไมร่วมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
โครงการ 

 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
การ

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

โครงการก่อสร้างถนนแอส

ฟัสท์ตกิคอนกรีต จากสาย

หนองจกิ ถึงสายหัวยางบ้าน

หนองจกิ,หัวยาง หมูท่ี่ 2,6 

ต าบลนางหลง  

/   9,941,000 9,930,000 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

และขยายเขตระบบประปา

หมูบ่้านแบบผวิดินขนาด

ใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้าน

โคกไทรทอง,บ้านหนองจกิ, 

บ้านโคกทราง 

/   7,800,000 7,796,000 
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ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

โครงการ 

หน่วยงาน

ทธ่

รับผิดะอบ 

แหล่งทธ่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ

ทธ่เบิกั่าย 

1. เก้าอีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 4,700 4,500 

2. เก้าอีป้ฏิบัติงานส าหรับใช้บันทึกข้อมูล 

จ านวน 2 ตัว 
ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 3,200 3,000 

3.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 8,000 7,300 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ตัว 

4.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 

ตัว 
ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 12,000 10,400 

5.เก้าอีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว กองชา่ง ข้อบัญญัติ 4,700 4,500 

6. เก้าอีป้ฏิบัติงานส าหรับใช้บันทึกข้อมูล 

จ านวน 1 ตัว 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 1,600 1,500 

7.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 

ตัว 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 8,000 7,300 

8.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

18,000 บีทียู (พร้อมตดิตั้ง) จ านวน 1 ชุด 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 27,800 25,500 

9.เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 5,700 4,900 

10.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 

ส านกัปลัด ข้อบัญญัติ 30,000 29,900 

11.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 7,500 7,500 

12.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 5,800 5,690 

13.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 
3 เครื่อง 

ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 7,500 7,470 

14.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
กองคลัง ข้อบัญญัติ 30,000 29,900 

15.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 22,000 21,900 
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โครงการ 

หน่วยงาน

ทธ่

รับผิดะอบ 

แหล่งทธ่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ

ทธ่เบิกั่าย 

16. โต๊ะท างานส าหรับนักบริหารท้องถิ่น 

จ านวน 1 ตัว 
ส านักปลัด 

โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
15,900 15,900 

17. เก้าอีส้ าหรับผูบ้ริหารท้องถิ่น จ านวน 2 

ตัว 
ส านักปลัด 

โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
12,400 12,400 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

18.เก้าอีส้ าหรับประธานสภา จ านวน 1 ตัว ส านักปลัด 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
6,200 6,200 

19.เก้าอีห้อ้งประชุมสภา จ านวน 12 ตัว ส านักปลัด 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
59,400 59,400 

20.โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 6 ตัว ส านักปลัด 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
13,200 13,200 

21.แท่นบรรยาย (โพเดี่ยม) จ านวน 2 ตัว ส านักปลัด 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
9,600 9,600 

22.แท่นกราบพระ จ านวน 1 ตัว ส านักปลัด 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
3,200 3,200 

 

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
1. เนื่องจากการการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้หลายโครงการไม่ได้ด าเนินการ   

ข้อเสนอแนะ  การจัดโครงการในงบประมาณหนา้หากการแพรร่ะบาดของโรคยังไม่ลดลง 

เจ้าหน้าที่จะต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม 

2. ปัญหาดา้นความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่ไม่ตรงกัน 
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แบบทธ่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทรศาสตร์ 

ค าะธ้แัง  :  แบบทธ่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  

หลังจากสิน้ปีงบประมาณ      

ส่วนทธ่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนางหลง 

๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖5 

ส่วนทธ่  ๒  ยุทรศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทรศาสตร์การพัฒนา 

 ัานวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

 ัานวน

โครงการ 

ทธ่ได้รับการ

อนุมัติ 

(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเปน็ร้อยละ 

ของโครงการทธ่

ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 11 20.75 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 1 33.33 

๓. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคนและสังคม 48 32 66.67 

๔. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
11 1 9.09 

๕. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาด้านการบริหารและการจัด

องคก์ร 
9 4 44.44 

รวม 124 49 39.52 

 

หมายเหตุ จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ (น าไปปฏิบัติ) ขอ้บัญญัติ 47 โครงการ เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 2   

โครงการ 
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แบบ 3/2 และ 3/3 

แบบทธ่  3/2  แบบประเมนิความพึงพอใัต่อผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลต าบล

นางหลง ในอาพรวม 

แบบทธ่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใัต่อผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลต าบล

นางหลง 

 

แบบประเมินความพงึพอใั 
(แบบทธ่ 3/3, แบบทธ่ 3/2)                

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

แบบประเมินความพึงพอใัของประะาะนทธ่มธต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิักรรม) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ในการพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารกิัการบ้านเมืองทธ่ดธ 

ในอาพรวม  ตามยุทรศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  และความพึงพอใัต่อผลการด าเนินงานของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลนางหลงในอาพรวม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ส่วนทธ่  1  ข้อมูลทั่วไป   

ค าอริบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     

1.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 

 

2.  อายุ (   )  ต่ ากว่า  25  ปี    (   )  25 - 40  ปี   

  (   )  41 – 60  ปี    (   )  มากกว่า  60  ปี  

 

3.  การศกึษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศกึษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า   

  (   )  ปริญญาตรี            (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  

     

4.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 

  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

         (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

-72- 

ส่วนทธ่  2   การประเมินความพึงพอใัผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิักรรม) ขององค์การบริหาร 

            ส่วนต าบลนางหลง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบรหิารกิัการบ้านเมืองทธ่ดธในอาพรวม 

            ตามยุทรศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

ค าอริบาย  :  1.  มีทั้งหมด 5  ยุทธศาสตร์  ในแตล่ะยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ           

2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน           

              3.  ให้ผูท้ี่ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแตล่ะข้อได้ตัง้แต่  0 – 10  คะแนน 

 
 

สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใั แบบ 3/2 และ 3/3 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลการ

ด าเนนิงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ

พัฒนา  และความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงในภาพรวม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4   

 องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงได้ทอดแบบสอบถามทั้งหมด 100  ชุด  ได้รับแบบสอบถามคนืมา

ทั้งหมด 100 ชุด คิดเป็น 100%  โดยสามารถสรุปผลจากแบบสอบถามดังนี้ 

ส่วนทธ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55 เพศชาย 45 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45   

 1.2  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 41-60 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52 

รองลงมาอายุ 26-40 ปี จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31 

 1.3  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มกีารศกึษาในระดับมัธยมศกึษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า จ านวน 

42 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมามีการศกึษาต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศกึษา จ านวน 33 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33  

 1.4  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ รับจ้าง/เกษตรกร จ านวน 73 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73

รองลงมามีอาชีพ รับราชการ จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9  

 

ส่วนทธ่ 2  การประเมินความพึงพอใัผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิักรรม) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนางหลง ในการพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารกิัการบ้านเมืองทธ่ดธในอาพรวม ตามยุทรศาสตร์

และประเด็นการพัฒนา 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
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ยุทรศาสตร์ทธ่ 1  ยุทรศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

ความพึงพอใั 
คะแนนความพึงพอใั 

คะแนนเต็ม   คะแนนเฉลี่ย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 8.11 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 10 7.96 

3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 7.92 

4.  การรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 10 7.86 

5.  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 7.77 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 10 8.05 

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 10 8.08 

8.  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 10 8.12 

9.  ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 10 8.46 

รวมคะแนนเฉลธ่ย 10 8.04 

 

ยุทรศาสตร์ทธ่ 2  ยุทรศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิั   

ความพึงพอใั 
คะแนนความพึงพอใั 

คะแนนเต็ม   คะแนนเฉลีย่ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 7.71 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 10 7.76 

3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 7.75 

4.  การรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 10 7.81 

5.  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 7.77 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 10 7.88 

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 10 7.72 

8.  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 10 7.67 

9.  ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 10 7.84 

รวมคะแนนเฉลธ่ย 10 7.77 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
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ยุทรศาสตร์ทธ่ 3  ยุทรศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม   

ความพึงพอใั 
คะแนนความพึงพอใั 

คะแนนเต็ม   คะแนนเฉลี่ย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 8.45 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 10 8.34 

3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 8.25 

4.  การรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 10 8.17 

5.  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 8.14 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 10 8.23 

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 10 8.25 

8.  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 10 8.32 

9.  ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 10 8.37 

รวมคะแนนเฉลธ่ย 10 8.28 
 

ยุทรศาสตร์ทธ่ 4  ยุทรศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรรรมะาติ   

ความพึงพอใั 
คะแนนความพึงพอใั 

คะแนนเต็ม   คะแนนเฉลี่ย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 7.88 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 10 7.86 

3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 7.68 

4.  การรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 10 7.73 

5.  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 7.83 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 10 7.88 

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 10 7.74 

8.  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 10 7.61 

9.  ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 10 7.80 

รวมคะแนนเฉลธ่ย 10 7.78 
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ยุทรศาสตร์ทธ่ 5  ยุทรศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการััดการองค์กร   

ความพึงพอใั 
คะแนนความพึงพอใั 

คะแนนเต็ม   คะแนนเฉลี่ย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 7.97 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 10 7.97 

3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 7.79 

4.  การรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 10 7.81 

5.  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 7.86 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 10 7.96 

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 10 7.87 

8.  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 10 7.86 

9.  ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 10 7.97 

รวมคะแนนเฉลธ่ย 10 7.90 

 

ส่วนทธ่ ๓  การประเมินความพึงพอใัต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงใน

อาพรวม 

ความพึงพอใั 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

คดิเป็น    

ร้อยละ 

คิดเป็น    

ร้อยละ 

คิดเป็น   

ร้อยละ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 25 65 10 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 31 57 13 

3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 28 59 13 

4.  การรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ 28 61 11 

5.  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 33 51 16 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 39 53 8 

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 29 60 11 

8.  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 35 51 14 

9.  ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 36 56 8 
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           ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคนและสังคมมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 8.28  คะแนน   รองลงมาพึงพอใจยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน  คะแนนเฉลี่ย 8.04 คะแนน, ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ

องค์กร   คะแนนเฉลี่ย 7.90 คะแนน,   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ คะแนนเฉลี่ย 7.78 คะแนน และผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจยุทธศาสตรท์ี่ 2 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดคะแนนเฉลี่ย 7.77 

              การประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงในภาพรวม 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมาก  ข้อ 6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระดับความพึงพอใจ         ขอ้ 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   

ระดับความไม่พอใจ         ข้อ 5.  ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนทธ่  ๓ 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/  
ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  ๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ปรากฏรายละเอียดดังนี้  
  
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 17.39 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 16.91 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 54.99 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 9.54 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 9.27 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 9.09 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 4.73 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 4.73 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.55 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 4.45 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4.36 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4.27 

รวมคะแนน ๑๐๐ 89.29 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

17.39 
(2.55) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (1.64) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (1.73) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (1.82) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (1.91) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (1.73) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (1.64) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (1.73) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (2.64) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

16.91 
(4.73) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (2.73) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (2.82) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (2.45) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (1.45) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit    
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ    
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓) (2.73) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

54.99 
(9.54) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (9.27) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (9.09) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ 
วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ 
เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกล
ยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืน
ทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (4.73) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (4.73) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (4.55) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (4.45) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (4.36) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (4.27) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 89.29 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 9.45 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8.45 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.18 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 9.09 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 53.37 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (4.82) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (4.73) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (3.82) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (4.73) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (4.45) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (3.72) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (4.55) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (4.45) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (4.55) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (4.55) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (4.45) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (4.55) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 88.54 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสงัคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9.45 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไมจ่ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทอ้งถ่ิน
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8.45 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏบิัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8.18 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐ 9.09 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

53.37 
(4.82) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (4.73) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (3.82) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (4.73) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (4.45) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (3.72) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) (4.55) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (4.45) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) (4.55) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) 4.55) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (4.45) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (4.55) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 88.54 
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ส่วนทธ่  ๔ 

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

ข้อมูลในระบบ e-plan 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 (3)   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง ได้ให้พิจารณาน าเข้า

ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง

ด้วย  
 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลนางหลง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

นางหลง  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   ด้วยระบบ e-plan     ดังนี้ 

 

การวางแผน 

อบต.นางหลง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ

ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมประชาคมระดับ

ท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

21 30,105,598.00 18 11,103,067.00 38 29,257,200.00 66 91,026,000.00 53 46,812,000.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

5 196,000.00 5 196,000.00 5 199,000.00 5 199,000.00 3 492,450.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคม 

29 17,372,800.00 35 18,650,050.00 48 23,138,450.00 47 28,988,450.00 48 28,167,650.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

4 270,000.00 4 230,000.00 5 304,000.00 10 10,384,000.00 11 8,531,000.00 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านบริหาร
จัดการองคก์ร 

11 810,000.00 14 1,130,000.00 12 1,595,000.00 11 830,000.00 9 580,000.00 

รวม 70 48,754,398.00 76 31,309,117.00 108 54,493,650.00 139 131,427,450.00 124 84,583,100.00 

 

การััดท างบประมาณ 

ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ 
ในข้อบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งหมด จ านวน 47 โครงการ งบประมาณ 23,246,494 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทรศาสตร์ โครงการ รวมงบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 9 3,703,494.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 40,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 32 19,158,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 50,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบริหารจัดการองคก์ร 4 295,000.00 

รวม 47 23,246,494.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 17,741,000.00-บาท  
  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 17,741,000 

รวม 2 17,741,000 

 
 

ผลสัมฤทริ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 39.52 
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รายละเอธยดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  

ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

1. ยุทธศาสตร์การ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ 271,900.00 กองช่าง เกรดปรับผิวจราจร ลงหินคลุก เสริม



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เสรมิผิว จราจรถนนสายไส
เรือ-โคกแซะ หมู่ที ่1 

ผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,330 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,990 ตารางเมตร 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
สายหลังวัดทุ่งน้อย-โคก
สะท้อน หมู่ที ่1 (รหัสสาย
ทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
116-13 

270,900.00 กองช่าง 

โดยการเกรดปรับผิวจราจรลงหิน
คลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลีย่เรยีบ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
1,250 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,750 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคง
ควน หมู่ที่ 3 (รหัสสายทาง 
ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-
23) 

479,672.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายตรอกขาม หมู่ที ่4 

497,000.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสายหนองจิก-หนองแม่
กุ้ง หมู่ที ่6 (รหัสสายทาง ทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-32) 

498,500.00 กองช่าง 

โดยการเกลีย่พื้นทางเดิม แล้วลงหนิ
ผุเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หรอื
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตาราง
เมตร 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง
โรงเรียนวดัโคกทราง หมู่ที่ 7 

497,000.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

7. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่
ที ่4 
 
 
 
 

202,000.00 กองช่าง 

เจาะบ่อบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความ
ลึก 60 เมตร หรือได้ปรมิาณน้ าไม่
น้อยกว่า 3 ลุกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

-90- 

ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายไส
ปราง-บ้านเลน (หมู่ที ่2, หมู่

494,622.00 กองช่าง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
130 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ที ่5) (ช่วงหมู่ที่ 5) (รหัสสาย
ทาง ทาหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
116-05) 

520 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง
ป้าย-หนองขอ หมู่ที่ ๒ (รหัส
สายทาง ทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.๑๑๖-๑๙) 

491,900.00 กองช่าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
210 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ 
เมตร   

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 

40,000.00 ส านักปลดั 
ส่งเสริม/สนับสนุนอบรม กลุ่มอาชีพ 
หมู่ที ่1-7 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

ค่าตอบแทน อปพร.ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

100,000.00 ส านักปลดั 
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่
ปฏิบัติหน้าท่ี 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปีใหม ่

20,000.00 ส านักปลดั 
ตั้งจุดตรวจสายตรวจในพ้ืนท่ีหมู่
ที ่1 ต าบลนางหลงจ านวน 1 จุด 
และตระเวนตรวจท่ัวต าบล 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดังานวันเด็ก 

0.00 
(โอนลดครั้งที่ 1/2565

จ านวน 20,000 
โอนลดครั้งที่ 5/2565 

จ านวน 20,000) 

ส านักปลดั 

จัดงานวัดเด็กให้กับ นักเรียน ศพด.
ในสังกัด อบต.นางหลง 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อาหารกลางวันนักเรียน ศพด. 489,000.00 ส านักปลดั 
เงินโครงการอาหารกลางวันคน
ละ 21 บาทต่อวัน 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อาหารเสริมนม 1,246,000.00 ส านักปลดั 
จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แกเ่ด็ก 
ศพด.และเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.
จ านวน 5 โรงเรียน 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)) 

161,500.00 ส านักปลดั 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาง
หลง จ านวน 3 ศูนย์ 1,700 บ./คน 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ยใน
การจัดการศึกษา) 

79,100.00 ส านักปลดั 

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.นางหลง จ านวน 3 ศูนย ์-ค่าอุปกรณ์
การเรียน  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

18. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด โรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบรมเด็ก เยาวชนในต าบลนางหลง 
จ านวน 70 คน 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

19. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

2,310,000.00 ส านักปลดั 
อุดหนุนอาหารกลางวัน  ร.ร.สังกัด 
สพฐ.จ านวน 5 ร.ร. 

20. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

60,000.00 
(โอนเพิ่มครั้งที่ 6/25656 

ส านักปลดั 
ด าเนินการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพษิ
สุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี

จ านวน 10,000 บาท) ต าบลนางหลง 

21. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส ารวจข้ึนมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

8,400.00 ส านักปลดั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
และขึ้นทะเบยีนสุนัขและแมวใน
พื้นที่ต าบลนางหลงปลีะ 2 ครั้ง ตวั
ละ 3 บาท/ครั้ง 

22. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ (โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) 

50,000.00 ส านักปลดั 
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในพ้ืนที่
ต าบลนางหลง จ านวน 100 คน 

23. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one กิจกรรม "ค่าย
เยาวชนยุคใหม่ห่างไกล       
ยาเสพตดิ" (โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) 

50,000.00 ส านักปลดั 

จัดฝึกอบรมโดยผ่านกจิกรรมต่างๆ 
แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
นางหลง จ านวน 150 คน 

24. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก (โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

40,000.00 ส านักปลดั 

อบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และ
มารดาหลังคลอด จ านวน 140 คน 

25. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึง
สิทธิของคนพิการ ตาม
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 

40,000.00 ส านักปลดั 

ฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในต าบลนาง
หลง จ านวน 200 คน 

26. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดักิจกรรมวันสตรี
สากล 

20,000.00 ส านักปลดั 
สง่เสริมการแสดงออกถึงสิทธิและ
ความเท่าเทียมของสตร ี

27. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการพัฒนาส่งเสริมสตร ี 30,000.00 ส านักปลดั 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี 
จ านวน 105 คน 

28. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดงานวันดอกจูดบาน 40,000.00 ส านักปลดั 
ประกวดธิดาดอกจูดและตกแต่งรถ
บุปผชาติ ร่วมขบวนแห ่
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

29. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาต ุ

15,000.00 ส านักปลดั 
ร่วมประเพณมีาฆบูชาแหผ่้าขึ้นธาตุ
กับสภาวัฒนาธรรมนครศรีธรรมราช 

30. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ต่างๆ 

50,000.00 ส านักปลดั 
จัดกิจกรรมในวันส าคญัทางศาสนา 
และประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณชัีก



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

พระ (ออกพรรษา) สารทเดือนสิบ 
วันลอยกระทง 

31. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดังานวันกตัญญู
ผู้สูงอาย ุ

30,000.00 
(โอนลดครั้งที่ 5/2565 
จ านวน 70,000 บาท) 

ส านักปลดั 

จัดกิจกรรมตามโครงการวันกตญัญู
แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลนางหลง 
โดยมผีู้ร่วมงานในพ้ืนท่ีและใกล้เคยีง
จ าวนไม่น้อยกว่า 300 คน 

32. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
20,000.00 

(โอนลดครั้งที่ 11/2565 
จ านวน 100,000 บาท) 

ส านักปลดั 
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

33. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา       
หมู่ที่ 1-7 

70,000.00 ส านักปลดั 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน หมู่
ที ่1-7 

34. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในเขตอ าเภอ       
ชะอวด 

50,000.00 ส านักปลดั 

อบต.นางหลง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน ในเขตอ าเภอชะอวด 

35. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนสมาคมกีฬาอ าเภอ   
ชะอวด ตามโครงการแข่งขัน 
กีฬา-กรีฑา เยาวชนและ
ประชาชนอ าเภอชะอวด 

15,000.00 ส านักปลดั 

อุดหนุนสมาคมกีฬาอ าเภอชะอวด 

36. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

10,897,000.00 
(โอนลดครั้งที่ 1  
230,000.00 
โอนลดครั้งที่ 2  

9,340.00 
โอนลดครั้งที่ 3 
30,660.00) 

ส านักปลดั 

จ่ายเงินค่าสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู่้สูงอายุ
ต าบลนางหลง 

37. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,880,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ 

38. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000.00 ส านักปลดั 
เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอสด์  
ระยะแสดงอาการ 

39. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

150,000.00 ส านักปลดั 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติ จ านวน 154 คน 

40. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 20,000.00 ส านักปลดั 

ฝึกอบรม เด็ก เยาวชนในต าบล  
นางหลง จ านวน 70 คน 
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ล าดับ  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ 

41. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการปรับปรุงต่อเติมเสริม
เหล็กดัดหน้าต่างประตู ประตู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง 

55,000.00 ส านักปลดั 
ติดตั้งเหล็กดดัหน้าต่าง ประตู 
จ านวน 12 ช่อง 

42. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจดัส่งนักกีฬา กรีฑา 
เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้า

100,000.00 ส านักปลดั 
จัดส่งนักกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ร่วมการแข่งขัน 

43. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคดัแยกขยะ 50,000.00 ส านักปลดั 
อบรมประชาชน หมู่ที่ 1-7 ต าบล
นางหลง 

44. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการอบรมป้องกันการ
ทุจริต 

20,000.00 ส านักปลดั 
จัดอบรมเด็กและเยาวชนต าบล   
นางหลง 

45. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.นางหลง 

100,000.00 ส านักปลดั 
จัดอบรมผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง ส.อบต.  

46. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอชะอวด 

15,000.00 ส านักปลดั 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชะอวด เพื่อจ่ายตามโครงการ
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอชะอวด 

47. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

160,000.00 กองคลัง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าจดัเก็บภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน  เช่นค่าจ้าง
ลูกจ้าง 
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รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้ 
 

 ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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1 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัสท์ตกิคอนกรีต 

จากสายหนองจกิ ถึง

สายหัวยางบ้านหนอง

จกิ,หัวยาง หมูท่ี่ 2,6 

ต าบลนางหลง  

9,941,000 กองชา่ง ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก 

คอนกรีต จากสายหนองจิก 

ถึงสายหัวยางบ้านหนองจกิ

,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ต าบล 

นางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 

2,850 เมตร หนา 0.05 

เมตร พื้นที่ 17,100 

ตารางเมตร งบประมาณ 

บาท 

2 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมและขยายเขต

ระบบประปาหมู่บ้าน

แบบผวิดินขนาดใหญ่

มาก หมู่ที่ 1,2,7 

บ้านโคกไทรทอง,บ้าน

หนองจกิ,บ้าน      

โคกทราง 

7,800,000 กองชา่ง ปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย

เขตระบบประปาหมูบ่้าน

แบบผวิดินขนาดใหญ่มาก 

หมูท่ี่ 1,2,7 บ้านโคกไทร

ทอง,บ้านหนองจกิ, บ้าน

โคกทราง 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
                                  อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการ จ านวนเงิน 20,913,578.20 บาท  มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  จ านวน 33 โครงการ จ านวนเงิน 20,913,578.20บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 3,487,500.00 8 3,487,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 10,480.00 1 10,480.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 20 17,255,730.20 20 17,255,730.20 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 11,088.00 1 11,088.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 3 148,780.00 3 148,780.00 

รวม 33 20,913,578.20 33 20,913,578.20 

 
         อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 
17,726,000.00บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 17,726,000.00 บาท  
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 17,726,000 2 17,726,000  

รวม 2 17,726,000 2 17,726,000  
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 ล าดับ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายไสเรือ-โคก
แซะ   หมู่ที ่1 

271,900.00 270,000.00 270,000.00 1,900.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงการปรับปรุงผิว 270,900.00 269,500.00 269,500.00 1,400.00 
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โครงสร้างพื้นฐาน จราจรถนนสายหลัง
วัดทุ่งน้อย-โคก
สะท้อน หมู่ที ่1 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแคงควน หมู่ที ่3 

479,672.00 478,000.00 478,000.00 1,672.00 

4. 
ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตรอกขาม หมู่
ที่ 4 

497,000.00 495,000.00 495,000.00 2,000.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนสายหนอง
จิก-หนองแม่กุ้ง       
หมู่ที่ 6 

498,500.00 497,000.00 497,000.00 1,500.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังโรงเรียนวัด
โคกทราง หมู่ที ่7 

497,000.00 495,000.00 495,000.00 2,000.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไสปราง-บ้านเลน 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 (ช่วง
หมู่ที่ 5) 

494,622.00 493,000.00 493,000.00 1,622.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังป้าย-หนอง
ขอ หมู่ที ่2 

491,900.00 490,000.00 490,000.00 1,900.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
อาชีพให้กบัประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 7 

40,000.00 10,480.00 10,480.00 29,520.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อปพร. 

100,000.00 59,800.00 59,800.00 40,200.00 

11. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 
 
 
 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
และปีใหม ่

20,000.00 13,440.00 13,440.00 6,560.00 
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12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา ( อาหาร
กลางวัน ) 

489,000.00 430,080.00 430,080.00 58,920.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

อาหารเสริมนม 1,246,000.00 1,232,119.20 1,232,119.20 13,880.80 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน
ของ ศพด.รายหวั) 

161,500.00 144,500.00 144,500.00 17,000.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษา 
ศพด.) 

79,100.00 45,200.00 45,200.00 33,900.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด โรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่
เด็ก เยาวชน 

20,000.00 19,255.00 19,255.00 745.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ (อาหาร
กลางวัน) 

2,310,000.00 2,198,700.00 2,198,700.00 111,300.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

60,000.00 50,930.00 50,930.00 9,070.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

8,400.00 4,146.00 4,146.00 4,254.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการพัฒนา
ส่งเสริมสตรี 

30,000.00 24,860.00 24,860.00 5,140.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดงานดอก
จูดบาน 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

วัสดุกีฬา 70,000.00 63,980.00 63,980.00 6,020.00 

23. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนสมาคมกีฬา
อ าเภอชะอวด ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
กรีฑาเยาวชนและ
ประชาชนอ าเภอชะอวด 
 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
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24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,897,000.00 10,162,500.00 10,162,500.00 734,500.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,880,000.00 2,558,400.00 2,558,400.00 321,600.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000.00 18,000.00 18,000.00 24,000.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน โครงการฝึกอบรมคุุณ 20,000.00 19,855.00 19,855.00 145.00 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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และสังคม ธรรมจริยธรรม
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมเหล็กดัดหน้าต่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองจิกโคกทราง 

55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

โครงการจัดส่ง
นักกีฬา กรีฑา เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
เข้าร่วมการแข่งขัน 

100,000.00 99,965.00 99,965.00 35.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะ 50,000.00 11,088.00 11,088.00 38,912.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
อบต.นางหลง 

100,000.00 13,780.00 13,780.00 86,220.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการองค์กร 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ  
อ าเภอชะอวด 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการองค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

160,000.00 120,000.00 120,000.00 40,000.00 
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รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

 ล าดับ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน  
งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีต จากสายหนอง
จิก ถึงสายหัวยาง

9,941,000 9,930,000 9,930,000 11,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

บ้านหนองจิก,หัวยาง 
หมู่ที่ 2,6 ต าบลนาง
หลง  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการองค์กร 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมและขยาย
เขตระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่
1,2,7 บ้านโคกไทร
ทอง,บ้านหนองจิก, 
บ้านโคกทราง 

7,800,000 7,796,000 7,796,000 4,000 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565  
อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

53 46,812,000.00 9 3,703,494.00 8 3,487,500.00 8 3,487,500.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

3 492,450.00 1 40,000.00 1 10,480.00 1 10,480.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

48 28,167,650.00 32 19,158,000.00 20 17,255,730.20 20 17,255,730.20 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

11 8,531,000.00 1 50,000.00 1 11,088.00 1 11,088.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริหารจัดการ
องค์กร 

9 580,000.00 4 295,000.00 3 148,780.00 3 148,780.00 

รวม 124 84,583,100.00 47 23,246,494.00 33 20,913,578.20 33 20,913,578.20 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

53 46,812,000.00 2 17,741,000 2 17,726,000 2 17,726,000 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

8 88.89 - - - - 1 11.11 - - 9 100 

2. ยุทธศาสตรด์้าน
เศรษฐกิจ 

1 100 - - - - - - - - 1 100 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

20 62.50 - - - - 12 37.50 1 - 32 100 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

1 100 - - - - - - - - 1 100 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

3 75 - - - - 1 25 - - 4 100 

รวม 33 70.21 - - - - 14 29.79 1 - 47 100 

 
(ไมร่วมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

โครงการ 
 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
การ

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

โครงการก่อสร้างถนนแอส /   9,941,000 9,930,000 

พื้นฐาน 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3 492,450.00       

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม 

48 28,167,650.00       

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

11 8,531,000.00       

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

9 580,000.00       

รวม 124 84,583,100.00 2 17,741,000 2 17,726,000 2 17,726,000 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ฟัสท์ติกคอนกรีต จากสาย
หนองจิก ถึงสายหัวยางบ้าน
หนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 
ต าบลนางหลง  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้าน
โคกไทรทอง,บ้านหนองจิก, 
บ้านโคกทราง 

/   7,800,000 7,796,000 
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ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

โครงการ 

หน่วยงาน

ทธ่

รับผิดะอบ 

แหล่งทธ่มา 

งบตาม

ข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

งบประมาณ

ทธ่เบิกั่าย 

1. เก้าอีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 4,700 4,500 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

2. เก้าอีป้ฏิบัติงานส าหรับใช้บันทึกข้อมูล 

จ านวน 2 ตัว 
ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 3,200 3,000 

3.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 

ตัว 
ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 8,000 7,300 

4.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 

ตัว 
ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 12,000 10,400 

5.เก้าอีป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว กองชา่ง ข้อบัญญัติ 4,700 4,500 

6. เก้าอีป้ฏิบัติงานส าหรับใช้บันทึกข้อมูล 

จ านวน 1 ตัว 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 1,600 1,500 

7.โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 

ตัว 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 8,000 7,300 

8.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

18,000 บีทียู (พร้อมตดิตั้ง) จ านวน 1 ชุด 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 27,800 25,500 

9.เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 5,700 4,900 

10.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 

ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 30,000 29,900 

11.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 7,500 7,500 

12.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 5,800 5,690 

13.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 
3 เครื่อง 

ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 7,500 7,470 

14.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
กองคลัง ข้อบัญญัติ 30,000 29,900 

15.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล 
กองชา่ง ข้อบัญญัติ 22,000 21,900 
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โครงการ 

หน่วยงาน

ทธ่

รับผิดะอบ 

แหล่งทธ่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ

ทธ่เบิกั่าย 

16. โต๊ะท างานส าหรับนักบริหารท้องถิ่น 

จ านวน 1 ตัว 
ส านักปลัด 

โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
15,900 15,900 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

17. เก้าอีส้ าหรับผูบ้ริหารท้องถิ่น จ านวน 2 

ตัว 
ส านักปลัด 

โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
12,400 12,400 

18.เก้าอี้ส าหรับประธานสภา จ านวน 1 ตัว ส านักปลัด 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
6,200 6,200 

19.เก้าอีห้อ้งประชุมสภา จ านวน 12 ตัว ส านักปลัด 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
59,400 59,400 

20.โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 6 ตัว ส านักปลัด 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
13,200 13,200 

21.แท่นบรรยาย (โพเดี่ยม) จ านวน 2 ตัว ส านักปลัด 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
9,600 9,600 

22.แท่นกราบพระ จ านวน 1 ตัว ส านักปลัด 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 
3,200 3,200 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
1. เนื่องจากการการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้หลายโครงการไม่ได้ด าเนินการ   

ข้อเสนอแนะ  การจัดโครงการในงบประมาณหนา้หากการแพรร่ะบาดของโรคยังไม่ลดลง 

เจ้าหน้าที่จะต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม 

2. ปัญหาดา้นความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่ไม่ตรงกัน 

ข้อเสนอแนะ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ข้าใจระเบียบ และแนวทาง

ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
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โครงการทธ่ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 

 

ยุทรศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่4 

ยุทรศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิั 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

- 

ยุทรศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

1. โครงการจัดงานวันเด็ก 

2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่

หา่งไกลยาเสพติด” 

4. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  

5. โครงการอบรมให้ความรู้ผูดู้แลคนพิการ ตามพระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคน

พิการ พ.ศ.2550 

6. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 

7. โครงการจัดประเพณีมาฆบูชาแหผ่้าขึน้ธาตุ 

8. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาต่างๆ  

9. โครงการจัดงานวันกตัญญูผูสู้งอายุ 

10. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

11. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตอ าเภอ  

      ชะอวด 

12. โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ 

ยุทรศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

- 

ยุทรศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารััดการองค์กร 

1. โครงการอบรมป้องกันการทุจรติ 
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ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนางหลง 

 

๑.  เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕65  นอกจากเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  คณะกรรมการพัฒนารับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

จะต้องมีการแจกให้ส่วนงานต่างๆ รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของส่วนงาน  เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง 
พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 
  2.  มีโครงการจ านวนหลายโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ไม่ด าเนินการ เนื่องจากเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรงไวรัสโควิด-19  องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลงควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งบประมาณ 
  3.  ไม่ควรก าหนดโครงการไว้ในแผนมาเกินไป ท าให้แผนไม่มีประสิทธิภาพ 
  4.  ควรเพ่ิมโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มากขึ้น  โครงการด้านเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมควรมีให้มากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


