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ค าน า 

 
  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง  

ซึ่งแปลงมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ

พัฒนาที่จัดท าขึน้ในห๎วงระยะเวลาสามปี  คอื  ปี พ.ศ. 2559  ถึง  พ.ศ. 2561  องค์การบริหารสํวนต าบลพัง

ขว๎างจะใช๎แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการใชท๎รัพยากรที่มี

อยูํให๎มปีระสิทธิภาพเพื่อกํอใหเ๎กิดประสทิธิผลอยํางสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสูํการ

ปฏิบัติ โดยมีหลักคิดวํา ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่งแนวทาง

และภายใต๎แนวทางหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได๎มากวําหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต๎องน ามาด าเนนิการ

เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตอ๎งการในแตลํะยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตํอ

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุงํหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน และวิสัยทัศนใ์นที่สุด  

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจ าปี 

กลําวคือ องค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่น ใชก๎ารวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมอืในการจัดท างบประมาณรายจําย

ประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี ไป

จัดท างบประมาณ เพื่อให๎กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบ และผํานกระบวนการ 

การมสีํวนรวํมของประชาชน 

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่นที่

สอดคล๎อง กับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา

ที่จัดท าขึน้ส าหรับปีงบประมาณแตลํะปี ซึ่งมีความตอํเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปี

โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

ดังนัน้ โครงการที่บรรจุอยูํในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห๎วงระยะเวลา 

สามปีนัน้ ควรมสีภาพความพร๎อมอยํางนอ๎ย  2  ประการ คือ  

1. มีความแนนํอนของกิจกรรมที่จะด าเนนิการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได๎ของ

โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได๎รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยูํในแผนปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปี  ควรมคีวามพรอ๎มในเรื่องรูปแบบ และ

รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให๎สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ

น าไปใช๎จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีได๎ตํอไป 

แผนพัฒนาสามปี   มลีักษณะกว๎าง ๆ ดังตอํไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

3. เป็นเอกสารที่จะแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนนิการเป็นหว๎งระยะเวลาสามปี  

4. เป็นเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนากับงบประมาณ

รายจํายประจ าปี 

 



 

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อน าแผนพัฒนาฯ ต าบลที่มาด าเนนิการปรับปรุง 

ปฏิบัติตาม ทั้งทางดา๎น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดา๎นการพัฒนาการทํองเที่ยว ดา๎นการพัฒนาการเกษตร

และอุตสาหกรรม ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดอียํางครอบคลุมและทั่วถึง  

วัตถุประสงค์เฉพาะการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1. เพื่อก าหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรอืเปูาหมายการพัฒนาขององค์กรปกครอง

สํวน     

     ท๎องถิ่น ตามปัญหาความตอ๎งการของประชาชน 

2.  เพื่อเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล กระทรวง จังหวัด อ าเภอ และท๎องถิ่น ได๎อยํางเป็นระบบ  

3.  เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์กรปกครองสวํน

ท๎องถิ่นได๎  

     อยํางทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามความจ าเป็นเรํงดํวน อยํางมปีระสิทธิภาพ  

4.  เพื่อก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาส าหรับปีงบประมาณแตลํะปี  

5.  เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดรอ๎นและตอบสนองความตอ๎งการ ของประชาชนและชุมชน

อยําง 

      ถูกต๎อง 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรยีมการจัดท าแผน 

1. เจ๎าหนา๎ที่ที่รับผดิชอบการจัดท าแผนพัฒนารับนโยบายการพัฒนาจากผู๎บริหารองคก์ารบริหาร

สํวนต าบลและชีแ้จงวัตถุประสงค์  ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให๎

ผูบ๎ริหารทราบและด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ห๎วงปี  พ.ศ. 2559-2561  

ผาํนปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 

2. น าโครงการเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเพื่อขอความเห็นชอบ  

ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง  สรุปยุทธศาสตร์

การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาพร๎อมทั้งรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  ปัญหาความตอ๎งการของประชาชน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอและ

นโยบายพัฒนาของคณะผูบ๎ริหารมาประกอบในการจัดท าราํงแผนพัฒนา  

ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง  ด าเนินการ

ส ารวจและเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เป็นจริง  โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลพืน้ฐานทั่วไปและวิเคราะหย์ุทธศาสตรก์าร



 

พัฒนา แนวทางการพัฒนา โดยใช๎เทคนิค  SWOT  Analysis  ในการวิเคราะหจ์ุดแข็งจุดอํอน  โอกาสและ

อุปสรรค 

 

ขั้นตอนที่ 4  การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง  พิจารณา

คัดเลือกโครงการที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี  จัดล าดับความจ าเป็นเรํงดํวน  ขีด

ความสามารถทางทรัพยากรการบริหาร  ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม  

โดยเน๎นความเป็นไปได๎ของโครงการ 

ขั้นตอนที่ 5  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง  จัดท ารําง

แผนพัฒนาสามปี  ประกอบด๎วยสํวนส าคัญ  6  สํวนดังนี้ 

  สํวนที่ 1  บทน า                                                                                 

สํวนที่ 2 สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐาน ที่ส าคัญขององค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่น                                                

สํวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในปีที่ผาํนมา                                        

สํวนที่ 4 ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี  

    -แผนที่ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่น                           

สํวนที่ 5 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสูํการปฏิบัติ                                                            

-บัญชโีครงการพัฒนา 

-บัญชปีระสานโครงการพัฒนา 

-บัญชสีรุปโครงการพัฒนา   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง  จัดเวทีประชาคมซึ่ง

ประกอบด๎วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง  ประชาคมหมูบํ๎าน  และหนวํยงานที่

เกี่ยวข๎อง  เพื่อเสนอราํงแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคดิเห็นข๎อเสนอแนะ  แล๎วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนา

แผนพัฒนาสามปีให๎สมบูรณ์  จึงน าแผนพัฒนาที่สมบูรณ์แล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวน

ต าบลพังขว๎างเพื่อพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 6   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎างรวํมกับประชาคมหมูบํ๎าน

ก าหนด 

ประเด็นหลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน ์ พันธกิจและจุดมุงํหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความตอ๎งการของประชาคมและชุมชน  

  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎างที่

รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา   ปัญหาความต๎องการและข๎อมูลน ามาจัดท าราํงแผนพัฒนาสามปีเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง                                                                            

           3.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎างพิจารณารํางแผนพัฒนาสามปี  



 

เพื่อให๎คณะผ๎ูบริหารองคก์ารบริหารสํวนต าบลพังขว๎างเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น

ระดับอ าเภอ 

  4. คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับอ าเภอให๎ความเห็นชอบรําง

แผนพัฒนาสามปี 

  5. คณะผ๎ูบริหารองคก์ารบริหารสํวนต าบลพังขว๎างน ารํางแผนพัฒนาสามปีที่ได๎รับความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับอ าเภอแลว๎เสนอรับอนุมัติจากสภาองค์การ

บริหารสํวนต าบลพังขว๎าง 

  6. คณะผ๎ูบริหารองคก์ารบริหารสํวนต าบลพังขว๎างประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี  

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมอืที่จะชํวยใหอ๎งค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง ได๎

พิจารณาอยํางรอบคอบ ให๎เห็นถึงความเช่ือมโยง ระหวํางแนวทางการด าเนินงานตํางๆ ที่อาจเชื่อมโยงและ

สํงผลทั้งในเชงิสนับสนุนและเป็นอุปสรรคตํอกัน เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎างน ามาตัดสินใจ 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการใชท๎รัพยากรทางการบริหารของท๎องถิ่น อยํางมปีระสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด แกํประชาชนในต าบล 

นอกจากประโยชน์ในข๎างตน๎แลว๎ การจัดท าแผนพัฒนาสามปียังมปีระโยชน์อกี ดังนี้  

1. ท าให๎องคก์ารบริหารสํวนต าบลพังขว๎างด าเนินงานแบบมีทิศทางมุงํตรงไปยังจุดมุงํหมายที่ก าหนดไว๎ได๎   

อยํางสะดวกและเกิดผลดี 

     2.    ท าให๎องคก์ารบริหารสํวนต าบลพังขว๎างมแีผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามความต๎องการของ

ประชาชน 

      3.   ท าให๎องคก์ารบริหารสํวนต าบลพังขว๎างสามารถใช๎แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางการจัดท า

ข๎อบัญญัติงบประมาณ 

      4.   ท าให๎งานในฝาุยตําง ๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมีความตอํเนื่องกัน กํอใหเ๎กิดความเป็น

ระเบียบในงานตําง ๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหลํานีเ้ป็นการใชป๎ระโยชน์จากทรัพยากรตําง ๆ อยํางคุ๎มคํานับวํา

เป็นการลดต๎นทุนที่ดี กํอให๎เกิดความประหยัดกับองค์กร 

      5.    ท าให๎ประชาชนได๎ทราบลํวงหน๎าวําองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง จะด าเนนิกิจกรรมอะไรบ๎าง 

เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการตดิตามตรวจสอบและการด าเนนิงานขององค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง 

ให๎เป็นไปด๎วยความถูกต๎อง โปรํงใส 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่  2 

             สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

    1. สภาพทั่วไป 

1.1   ที่ตัง้ 

      ต าบลพังขว๎างเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร    ตั้งอยูํทางทิศตะวันตก

ของอ าเภอเมืองสกลนคร  ระยะทางหํางจากอ าเภอเมอืงสกลนคร  9  กิโลเมตร มอีาณาเขต ดังนี้ 

 ทิศเหนอื   จรดต าบลฮางโฮง       อ าเภอเมืองสกลนคร         จังหวัดสกลนคร 

 ทิศใต๎       จรดต าบลห๎วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร        จังหวัดสกลนคร 

 ทิศตะวันออก  จรดต าบลธาตุนาเวง  อ าเภอเมืองสกลนคร            จังหวัดสกลนคร 

 ทิศตะวันตก  จรดต าบลขมิน้         อ าเภอเมืองสกลนคร          จังหวัดสกลนคร 

     1.2   เนือ้ที ่

   ต าบลพังขว๎างมเีนือ้ที่ทั้งหมดประมาณ  49,375  ไรํ     หรอืประมาณ  79  ตารางกิโลเมตร   

     1.3     ภูมปิระเทศ 

   สภาพภูมปิระเทศของต าบลพังขว๎าง เป็นพืน้ที่ราบสูงและที่ราบเชงิเขามีล าหว๎ย  11  สาย  และมี

อํางเก็บน้ า  4 อําง พืน้ที่สํวนใหญํเหมาะส าหรับการเกษตร มีสภาพอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผัก

ผลไม๎  

1.4      จ านวนหมูบํ๎าน  14  หมูบํ๎าน  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญงิ 

1 บ๎านพังขวา๎งใต ๎ 1,039 1,035 2,074 775 

2 บ๎านพังขวา๎งเหนอื 719 701 1,420 428 

3 บ๎านดงขุมข๎าว 450 479 929 318 

4 บ๎านหว๎ยทราย 518 540 1,058 283 

5 บ๎านหนองยาง 459 503 962 360 

6 บ๎านดงยอ 481 464 945 353 

7 บ๎านโนนชลประทาน 455 473 928 240 

8 บ๎านโนนสวรรค์ 428 450 878 294 

9 บ๎านหนองปลาดุก 682 733 1,415 421 

10 บ๎านดงสมบูรณ์ 227 263 463 220 

11 บ๎านหนองบัวสามัคค ี 487 526 1,013 468 

12 บ๎านพังขวา๎งกลาง 594 613 1,027 435 

13 บ๎านโนนสูง 230 238 468 161 

14 บ๎านดงขุมข๎าวใต ๎ 434 469 903 314 

 รวม 7,203 7,460 14,663 5,070 



 

ข้อมูล ณ เดือน 7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

 

1.5 ประชากร 

ประชากร ทั้งสิน้    14,663   คน     แยกเป็นชาย  7,203 คน     หญิง  7,460  คน  

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1   อาชีพ 

- เกษตรกรรม          70    % 

- รับจ๎าง                 15    % 

- ท าไรํท าสวน          10     % 

- รับราชการ             5    % 

2.1  หนวํยธุรกิจในเขต อบต. 

-  ธนาคาร ธกส.                      1        แหํง 

-  โรงแรม /รีสอรท์                       10        แหํง 

-  ปั๊มน้ ามันและก๏าซ 4        แหํง  

-  โรงงานอุตสาหกรรม 4        แหํง 

-  โรงสี  57      แหํง 

3. สภาพสังคม 

          3.1  การศกึษา 

-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     5         แหํง 

-   โรงเรียนประถมศึกษา                  7         แหํง 

-   โรงเรียนมัธยมศกึษา                    1         แหํง 

-   โรงเรียนอาชีวศกึษา                     -        แหํง            

-   โรงเรียน/สถาบันช้ันสูง                  -        แหํง 

-    ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีน           1       แหํง 

-    ที่อาํนหนังสือพมิพ์ประจ าหมูบํ๎าน/หอ๎งสมุดประชาชน   5     แหํง 

          3.2  สถาบันและองค์การทางศาสนา       

 -   วัด/ส านักสงฆ์                           15 แหํง 

 -   มัสยิด /สาน                              1 แหํง 

 -   ศาลเจ๎าปูุ                                 3 แหํง  

 -  โบสถ์                                       1 แหํง 

  3.3 การสาธารณสุข 

 -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด  เตียง  - แหํง  

      -  โรงพยาบาลสํงเสรมิสุขภาพต าบล/      2 แหํง                                                                             

 -  สถานพยาบาลเอกชน        1 แหํง 



 

 -  ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน   1 แหํง  

 -  อัตราการมกีารใชส๎๎วมราดน้ า     ร๎อยละ      100  %    

  

3.4   ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

-  สถานีต ารวจ / ปูอมยาม  1 แหํง  

-  สถานีดับเพลิง  1 แหํง 

-  ศูนย์กู๎ชีพ  1      แหํง 

4.  การบรกิารพ้ืนฐาน 

4.1 การโทรคมนาคม (แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก ) 

มีการตดิตํอกับอ าเภอและจังหวัด  2  เส๎นทางเป็นถนนลาดยางทั้งหมด  การคมนาคมระหวําง

หมูบํ๎านกับต าบล  มีถนนตดิตํอกันทุกหมูํบ๎าน  มีทั้งถนนลาดยางและลูกรัง  

        4.2   การโทรคมนาคม 

                -  ที่ท าการไปรษณีย์            1 แหํง 

    -  สถานีโทรคมนาคม อื่น ๆ    1 แหงํคอื สถานวีิทยุ FM อ.ส.ม.ท                                                                                 

        4.3   การไฟฟูา (แสดงถึงจ านวนหมูบํ๎านที่ไฟฟูาเขา๎ถึงและจ านวนประชากรที่ใชไ๎ฟฟูา ) 

                 -  จ านวนหมูบํ๎านที่มีไฟฟูาเข๎าถึง  14  หมูบํ๎าน  

                 -  จ านวนประชากรที่ใชไ๎ฟฟูาทั้งหมดต าบล   5,070  ครัวเรือน    

การไฟฟูา  ตามตารางแสดงหมูบํ๎านที่ไฟฟูาเขา๎ถึงและจ านวนครัวเรือนที่ใช๎ไฟฟูา  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 

   

1 บ๎านพังขวา๎งใต ๎ 775 

2 บ๎านพังขวา๎งเหนอื 428 

3 บ๎านดงขุมข๎าว 318 

4 บ๎านหว๎ยทราย 283 

5 บ๎านหนองยาง 360 

6 บ๎านดงยอ 353 

7 บ๎านโนนชลประทาน 240 

8 บ๎านโนนสวรรค์ 294 

9 บ๎านหนองปลาดุก 421 

10 บ๎านดงสมบูรณ์ 220 

11 บ๎านหนองบัวสามัคค ี 468 

12 บ๎านพังขวา๎งกลาง 435 

13 บ๎านโนนสูง 161 

14 บ๎านดงขุมข๎าวใต ๎ 314 

   

   



 

รวม 5,070 

 

 

    

 

4.4  แหลงํน้ าธรรมชาติ 

   -  ล าน้ า, ล าห๎วย  11  แหํง 

   -  บึง, หนองและอื่น ๆ  15  แหํง          

4.5  แหลงํน้ าที่สรา๎งขึ้น 

    -  ฝาย /อํางเก็บน้ า        4              แหํง   

              -  บํอน้ าตื้น      236               แหํง   

      - บํอโยก        28            แหํง 

      - ประปาหมูบํ๎าน                26            แหํง 

5.  ข้อมูลอื่น ๆ 

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ (แสดงทรัพย์ยากรธรรมชาติที่มอียูํใน อบต.) 

- ปุาสงวนอุทยานแหํงชาติ   1 แหํง 

- ที่สาธารณประโยชน์    7 แหํง 

 5.2  มวลชนจัดตั้ง  

- ลูกเสือชาวบ๎าน      60 คน 

- กรรมการพัฒนาสตรีหมูํบ๎าน   123 คน 

- กรรมการพัฒนาสตรีต าบล  123 คน 

- อาสาสมัครสาธารณประจ าหมูบํ๎าน 276 คน       

- ไทยอาสาปูองกัน ชาติ  150 คน 

- กองหนุนเพื่อความมั่นคงแหงํชาติ 70 คน 

- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 2 รุํน  160คน 

- สภาวัฒนธรรม   20 คน 

- กองก าลังตอํต๎านยาเสพติด  420 คน 

- กองก าลังรักษาความสงบเรียบร๎อย 120 คน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.  ศักยภาพใน อบต. 

ก.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

การรวมกลุํมของประชาชน 

แยกเป็นประเภทกลุํม 

 - กลุํมอาชีพ 23 กลุํม 

 - กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต  9 กลุํม 

 - กลุํมฌาปณกิจหมํูบ๎าน 14 หมูบํ๎าน 

 - กลุํมประชาสงเคราะหห์มูบํ๎าน 14 หมูบํ๎าน 

       - กลุํมกองทุนปุ๋ยชีวภาพ           3 กลุํม 

       - กลุํมธนาคารขยะรีไซเคิลต าบลพังขว๎าง          1  กลุํม 

ข. ศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบล 

1.  จ านวนบุคลากร      จ านวน    72    คน 

-  ต าแหนํงในส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล       24      คน 

-  ต าแหนํงในสํวนการคลัง อบต.      9 คน 

-  ต าแหนํงในสํวนโยธา อบต.     8 คน 

-  ต าแหนํงในสํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม   10       คน 

-  ต าแหนํงในสํวนการศกึษา    17       คน 

-  ต าแหนํงสวัสดิการและสังคม     4       คน  

2.  ระดับการศกึษา 

-  ประถมศึกษา  12 คน 

-  มัธยมศกึษา/อาชีวศกึษา         17 คน 

-  ปริญญาตรี         33 คน 

-  สูงกวําปริญญาตรี  10 คน 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

     โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล    2  คน                                                                

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. 

2 

นางเอื้อมพร   หนาดค า 

นางสมพร  อาจหาญ 

 

ผูอ๎ านวยการโรงพยาบาลสุภาพต าบลบ๎านพังขว๎างใต๎ 

ผูอ๎ านวยการโรงพยาบาลสุขภาพต าบลบ๎านดงขุมขา๎ว 

 

         โรงเรยีนประถม/มัธยม เขตต าบลพังขว้าง  จ านวน   8   แห่ง 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายวัฒนชัย  ชาติช านิ 

นายธีรพงษ์  วาทะวัฒนะ 

นายวานชิ     บุํงวเิศษ 

นายเกษม  นรภาร 

นายส าราญ  ค าชมภู 

นายวีรเทพ  เนียมหัตถี 

นายปิตพิงษ์  วรรณรี 

นายชาตร ี แก๎วมา 

ผอ. โรงเรียนบ๎านพังขว๎างวัฒนศ์ลิป์ 

ผอ. โรงเรียนบ๎านพังขว๎างเหนอื 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 

ผอ.  โรงเรียนบ๎านดงขุมขา๎ว “ครุราษฎรร์ังสรรค ์2” 

ผอ.  โรงเรียนบ๎านหว๎ยทรายวิทยา 

ผอ.  โรงเรียนบ๎านดงยอสามัคคีวทิยาศลิป์ 

ผอ.  โรงเรียนบ๎านโนนสวรรค์สมบูรณ์วทิย์ 

ผอ.  โรงเรียนหนองปลาดุกวิทยา 

ผอ.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลพังขว้าง   จ านวน   28  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

นายชัยณรงค์  อาํงค า 

นายพุทธิชัย  พุทธแพง 

นางเมตตา  บุญวัฒน์ 

นายเวชยันต ์ อินธิแสน 

นายบังออน  พานาดา 

นายวิระวัตร  เมอืงสทิธิ์ 

นายกองศิลป์  บันเทิงใจ 

นายสุริยา  สุวรดี 

นายนิยม  ซึมเฆม 

นายคมเทพ  ภูกันดาน 

นางจันทนา  ไทยเหนอื 

นางสุภารัตน ์ โพธิพันธ์ 

นายสมควร  อินทชัย 

นายวิเชียร  ศรีจูม 

นายชวํง  การุญ 

นายบุญชู  โพนทอง 

นางแค็ทลิญา  รักพินจิ 

นางชยานันท์  ในจิตร ์

นายสงบ  หงษ์สงิห์ 

นางแตงออํน  พรหมโคตร 

นางผํองพิศ  อุปพงษ์ 

นายอมร  วันดี 

นายสัญญา  แถมสมดี 

นายบุญค าเมือง  สังกฤษ 

ส.อ. อนันต ์ แพงดาน 

นายทองอนิทร์  ชินมาตร 

นายสมศรี  เนาว์ศรีสอน 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภา ฯ 

เลขานุการประธานสภา ฯ 

สมาชิกสภา อบต. ม.1 

สมาชิกสภา อบต. ม.1 

สมาชิกสภา อบต. ม.3 

สมาชิกสภา อบต. ม.3 

สมาชิกสภา อบต. ม.4 

สมาชิกสภา อบต. ม.5 

สมาชิกสภา อบต. ม.5 

สมาชิกสภา อบต. ม.6 

สมาชิกสภา อบต. ม.6 

สมาชิกสภา  อบต.ม.7 

สมาชิกสภา อบต. ม.7 

สมาชิกสภา อบต. ม.8 

สมาชิกสภา อบต. ม.8 

สมาชิกสภา อบต. ม.9 

สมาชิกสภา อบต. ม.9 

สมาชิกสภา อบต. ม.10 

สมาชิกสภา อบต. ม.10 

สมาชิกสภา อบต. ม.11 

สมาชิกสภา อบต. ม.11 

สมาชิกสภา อบต. ม.12 

สมาชิกสภา  อบต.ม. 12 

สมาชิกสภา อบต. ม.13 

สมาชิกสภา อบต. ม.14 

สมาชิกสภา อบต. ม.14 

     

 



 

 

 

       ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลพังขว้าง   จ านวน   14  คน 

หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

นายประวัติ  โทษาธรรม 

นายกองสิน  แสนศรี 

นายวินัย  เนาว์ศรีสอน 

นายประกาศ  สุขส าราญ 

นายพิน  โถแพงจันทร์ 

นายสุพัฒน์  สุมังคะ 

นายถอนไล   ข ากลาง 

นายสมาน   พวงมาลัย 

นายบุญศรี  แสนหูม 

นายเที่ยง  หายะวงค์ 

นายถาวร  วันดี 

นายวินัย  เสนาชัย 

นานรุงํ   เย็นวัฒนา 

นายทองดา  อุปแก๎ว 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 1 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 2 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 3 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 4 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 5 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 6 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 7 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 8 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 9 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 10 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 11 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 12 

ก านันต าบลพังขว๎าง 

ผูใ๎หญํบ๎านหมูทํี่ 14 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังขว้าง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557    

องค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง  มรีายได๎ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557   รวมทั้งสิน้   

1. รายได๎จากภาษีอากร               275,712.31                 บาท 

2. คําธรรมเนียม/คําปรับ/ใบอนุญาต    138,502.00      บาท 

3. รายได๎จากทรัพย์สิน            592,436.45  บาท 

4. รายได๎จากภาษีจัดสรร         23,807,969.75  บาท 

5. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล          22,977,908.00  บาท 

6. รายได๎เบ็ดเตล็ด                248,920.00  บาท 

                           รวม          48,041,448.51  บาท  

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 

จ านวน

โครงการ 

ตามแผน 

จ านวน

โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัต ิ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการตามแผน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

1.1  แนวทางการจัดการศกึษาและการสนับสนุนสํงเสริมการศึกษา 

1.2  แนวทางการสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

1.3  แนวทางสงเคราะห์ การสงํเสริมสวัสดกิาร และสํงเสริม

คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ติดเชื้อเอดส์ 

และผู๎ยากไร๎ 

1.4  แนวทางการสํงเสริมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรค 

1.5  แนวทางการสํงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 

1.6  แนวทางการสํงเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน   

       ชุมชน  

1.7  แนวทางการสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชพี 

38 29 76.32% 

2.  ยุทธศาสตร์การทํองเท่ียว 

2.1  แนวทางการอนุรักษฟ์ื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต  

      ประเพณีและภูมปัิญญาทอ๎งถิ่น 

2.2  แนวทางการจัดให๎มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีทํองเท่ียว 

2.3  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริการด๎านการ  

       ทํองเท่ียว 

2.4  แนวทางการจัดให๎มีศูนย์บริการขอ๎มูลสารสนเทศเพื่อการ  

       ทํองเท่ียว 
 

7 5 71.43% 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

3.1  แนวทางการปรับโครงสร๎างพื้นฐานระบบผลผลิตทาง 

       การเกษตรและปศุสัตว ์

3.2  แนวทางการสํงเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชพี 

3.3  แนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพยีง 

3.4  แนวทางการสํงเสริมเกษตรอนิทรีย์ 

 

10 5 50.00% 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 

จ านวน

โครงการ 

ตามแผน 

จ านวน

โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัต ิ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการตามแผน 

4.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ๎านเมอืงท่ีดี 

4.1  แนวทางการกํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส๎นทางคมนาคม 

       แหลงํน้ า ระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

4.2  แนวทางการจัดท าผังเมอืง 

4.3  แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

4.4  แนวทางการบริการประชาชน 

4.5  แนวทางการแก๎ไขปัญหายาเสพติด การทุจรติคอรัปชั่น 

4.6  แนวทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.7  แนวทางการฟื้นฟูและบ าบัดทรัพยากรธรรมชาติและ  

       สิ่งแวดล๎อม 

4.8  แนวทางการสํงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชา  

      สังคม 

4.9  แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

4.10 แนวทางการพัฒนาทอ๎งถิ่นรํวมกับองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวํยงานอื่น 

4.11 แนวทางการสนับสนุน สํงเสริม และคุ๎มครองผู๎บริโภค 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 96,00% 

รวม 130 111 85.39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนงาน   พ.ศ. 2557 

 

ตามงบประมาณ งบประมาณ คดิเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังสิ้น 

รายจ่ายประจ า 

งบกลาง 

หมวดเงินเดือนคําจา๎งประจ า 

หมวดคําจา๎งช่ัวคราว 

หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 

หมวดคําสาธารณูปโภค 

หมวดเงินอุดหนุน 

รายจํายอื่นๆ 

รายจ่ายเพื่อการพัฒนา 

คําครุภัณฑ์ 

คําที่ดนิและสิ่งกํอสร๎าง 

 

3,991,416.00 

11,887,107.00 

- 

14,042,334.05 

224,685.75 

5,978,959.72 

- 

 

446,399.57 

11,122,790.00 

 

 

8.36 

24.92 

- 

29.44 

0.47 

12.53 

- 

 

0.93 

23.32 

รวม 47,693,693.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
ล าดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(+โอนเพิ่ม) 
(-โอนลด) 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.ยุทศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ศพด. 100,000 12,184 87,816 การศึกษา 
2 โครงการอาหารเสริม(นม) เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนประถมในเขตต าบลพังขว๎าง 
 

2,206,200 
 

2,201,326.06 4,873.94 การศึกษา 

3 โครงการอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,248,800 1,242,800 0 การศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมใน
เขตต าบลพังขว๎าง 

3,888,000 3,888,000 0 การศึกษา 

5 โครงการปรับปรุงซํอมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5  ศูนย์ 120,000 82,250 37,750 การศึกษา 

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํชนิด
โทรทัศน์ ให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

42,000 42,000 0 การศึกษา 

7 โครงการสํงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 300,000 298,965 1,035 การศึกษา 
8 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 100,000 99,930 70 การศึกษา 

9 โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลพังขว้างในการ
ด าเนินการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษาของ
โรงเรียน 

240,000 240,000 0 การศึกษา 

 -โครงการอุดหนุนสํงเสริมการเรียนการสอน จ๎างครู   
โรงเรียนบ๎านดงยอสามัคคี 

30,000 30,000 0 การศึกษา 

- โครงการอุดหนุนสํงเสริมการเรียนการสอน จ๎างครู     
โรงเรียนห๎วยทรายวิทยา 

30,000 30,000 0 การศึกษา 

-โครงการอุดหนุนสํงเสริมการเรียนการสอน จ๎างครู 
สอนคอมพิวเตอร์   โรงเรียนบ๎านพังขว๎างวัฒน์ศิลป์ 

30,000 30,000 0 การศึกษา 

-โครงการอุดหนุนสํงเสริมการเรียนการสอน จ๎างครู 
สอนคอมพิวเตอร์   โรงเรียนบ๎านพังขว๎างเหนือ 909 
กรป.กลางอุปถัมภ์ 

30,000 30,000 0 การศึกษา 

-โครงการอุดหนุนสํงเสริมการเรียนการสอน จ๎างครู    
โรงเรียน  หนองปลาดุกศรีวิทยา 

30,000 30,000 0 การศึกษา 

-โครงการอุดหนุนสํงเสริมการเรียนการสอน จ๎างครู    30,000 30,000 0 การศึกษา 



 

โรงเรียนบ๎านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 

-โครงการอุดหนุนสํงเสริมการเรียนการสอน จ๎างครู    
โรงเรียนบ๎านดงขุมข๎าวคุรุราษฎร์รังสรรค์ 2 

30,000 30,000 0 การศึกษา 

-โครงการอุดหนุนสํงเสริมการเรียนการสอน จ๎างครู     
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 

30,000 30,000 0 การศึกษา 

10 โครงการกํอสร๎างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูํที่  2 200,000 197,500 2,500 การศึกษา 
ล าดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(+โอนเพิ่ม) 
(-โอนลด) 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

งบประมา
ณคงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11 โครงการอุดหนุนการศึกษานอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

30,000 30,000 0 การศึกษา 

12 โครงการสงเคราะห์ผู๎พิการและผู๎ปุวยเอดส์ 281,990 
(-163,490) 

118,500 0 ส านักปลัด 

13 โครงการอุดหนุนกลุํมสมุนไพรภูหทัย  หมูํที่ 8 30,000 30,000 0 ส านักปลัด 
14 โครงการอุดหนุนกลุํมอาชีพวิสาหกิจชุมชน  หมูํที่  2 30,000 30,000 0 ส านักปลัด 
15 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 14 

หมูํบ๎าน 
140,000 140,000 0 สาธารณสุข 

16 โครงการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์เคมีภัณฑ์ วัคซีน 
วัสดุทางการแพทย์ 

230,000 
(-128,500) 

101,500 
 

0 
 

สาธารณสุข 

17 โครงการณรงค์ปูองกันพิษสุขนัขบ๎า 100,000 100,000 0 สาธารณสุข 
18 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 40,000 

(-40,000) 
- 0 สาธารณสุข 

19 โครงการรณรงค์ปูองกัน ควบคุมโรคเอดส์ 20,000 
(-20,000) 

- 0 สาธารณสุข 

20 โครงการรับรู๎ของผู๎ปกครองเก่ียวกับโรคฟันพุและการ
ดูแลสุขภาพชํองปากเด็ก อายุ 3-5 ปี  ปี 2557 

59,900 59,900 0 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 21 โครงการพัฒนางานอนามัยแมํและเด็ก รพ.สต.  

บ๎านพังขว๎างใต๎  ปี 2557 
47,600 47,600 0 

20 โครงการคัดกรองเพ่ือค๎นหากลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ในกลุํมอายุ 15  ปีขึ้นไป รพ.สต.  
บ๎านพังขว๎างใต๎  ปี 2557 

37,540 37,540 0 

23 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง 
โรงเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง  โรคหัวใจ และ
หลอดเลือด รพ.สต. พังขว๎างใต๎  ปีงบประมาณ 2557 

60,640 60,640 0 



 

24 โครงการฝึกปฏิบัติการซ๎อมแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 
รับภัยสุขภาพการระบาดครั้งใหญํ โรคไข๎หวัดนกสู๎โรค
ไข๎หวัดใหญํสายพันธ์ใหมํ โดนทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม ปี 
2557 

56,780 56,780 0 

25 โครงการคัดกรองเพ่ือค๎นหากลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ในกลุํมอายุ 15  ปีขึ้นไป รพ.สต.  
บ๎านดงขุมข๎าว ปี 2557 
 

50,000 50,000 0 

26 โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข๎เลือดออกในกรณีเกิดการ
ระบาด โดยคณะท างานกองทุนและทุกภาคสํวนในพื้นท่ี
ต าบลพังขว๎าง ปี 2557 
 

10,700 10,700 0 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

งบประมา
ณคงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

27 โครงการเดินวิ่ง –เพ่ือสุขภาพในยามเช๎ารํวมใจต๎านภัย
ยาเสพติด  ระดับ  ต าบล  อ าเภอ  ปี 2557 

26,400 26,400 0 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
 

28 โครงการเกษตรปลอดโรค  ประจ าปี 2557 49,575 49,575 0 

29 โครงการสร๎างเยาชนคนเกํงและดี  TO BE NUMBER 
ONE ต าบลพังขว๎าง 

15,000 15,000 0 

30 โครงการรณรงค์กิจกรรมสํงเสริม ปูองกันและฟ้ืนฟู
ทางด๎านสุขภาพแกํประชาชนในระดับหมูํบ๎าน  โดย
นวัตกรรมโรงเรียน  อสม. ต าบลพังขว๎าง  ปี 2557 

182,600 182,600 0 

31 โครงการอาหารปลอดภัย ผู๎บริโภคสุขภาพดี  อสม. 
ดงขุมข๎าวใต๎  หมูํที่ 14 

19,269 19,269 0 

32 โครงการหน๎าบ๎านสวย หลังบ๎านสวนรวมพลังรํวมใจ
ปูองกันควบคุมโรคเข๎มแข็งสร๎างสุขภาพโดยชมรม   
อสม.  บ๎านดงยอ  หมูํที่ 6 

46,700 46,700 0 

33 โครงการ To BE HOME  Management โดย  TO BE 
NUMBER ONE ต าบลพังขว๎าง 

47,800 47,800 0 

34 โครงการแอโรบิค/ ร ามวยโบราณสร๎างเสริมสุขภาพ หมูํ
ที่ 1 

13,800 13,800 0 

35 โครงการแอโรบิค/ ร ามวยโบราณสร๎างเสริมสุขภาพ หมูํ
ที่ 2 

13,800 13,800 0 

36 โครงการแอโรบิค/ ร ามวยโบราณสร๎างเสริมสุขภาพ หมูํ
ที่ 3 

13,800 13,800 0 



 

37 โครงการแอโรบิค/ ร ามวยโบราณสร๎างเสริมสุขภาพ หมูํ
ที่ 4 

13,800 13,800 0 

38 โครงการแอโรบิค/ ร ามวยโบราณสร๎างเสริมสุขภาพ หมูํ
ที่ 5 

13,800 13,800 0 

39 โครงการแอโรบิค/ ร ามวยโบราณสร๎างเสริมสุขภาพ หมูํ
ที่ 6 

13,800 13,800 0 

40 โครงการแอโรบิค/ ร ามวยโบราณสร๎างเสริมสุขภาพ หมูํ
ที่ 7 

13,800 13,800 0 

41 โครงการแอโรบิค/ ร ามวยโบราณสร๎างเสริมสุขภาพ หมูํ
ที่ 8 

13,800 13,800 0 

42 โครงการแอโรบิค/ ร ามวยโบราณสร๎างเสริมสุขภาพ หมูํ
ที่ 9 

13,800 13,800 0 

43 โครงการแอโรบิค/ ร ามวยโบราณสร๎างเสริมสุขภาพ หมูํ
ที่ 10 

13,800 13,800 0 

44 โครงการแอโรบิค/ ร ามวยโบราณสร๎างเสริมสุขภาพ หมูํ
ที่ 14 

13,800 13,800 0 

45 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีโซเคิลต าบลพังขว๎าง 48,800 48,800 0 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

งบประมา
ณคงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

46 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู๎สูงอายุหมูํบ๎าน/ต าบล 20,000 20,000 0 สาธารณสุข 

47 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู๎พิการหมูํบ๎าน/ต าบล 200,00 
(-20,000) 

- 0 สาธารณสุข 

48 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎าน 
(อผส.) 

15,000 
(-15,000) 

- 0 สาธารณสุข 

49 โครงการสํงเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และแพทย์
ทางเลือกตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

30,000 
(-30,000) 

- 0 สาธารณสุข 

50 โครงการ/กิจกรรมชมรม 3 วัยสานสายใย แหํง
ครอบครัว 

20,000 
(-20,000) 

- 0 สาธารณสุข 

51 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไข๎ปัญหาสารเสพติด 20,000 
(-20,000) 

- 0 สาธารณสุข 

52 โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 80,000 
(-67,300) 

12,700 0 สาธารณสุข 

53 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อจัด
จ๎างของหนํวยการบริหารราชการ 

15,000 
(-5,000) 

10,000 0 สาธารณสุข 

54 โครงการอุดหนุนอ าเภอเมืองสกลนคร (โครงการรับ 5,000 5,000 0 ส านักปลัด 



 

บริจาคโลหิต) 

รวม 9,943,804 9,813,759.06 130,044.94  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก เยาวชน ชุมชน 
อาสาสมัครและองค์กรเอกชน 

 -โครงการวันเด็กแหํงชาติ 170,000 
(+50,000) 

171,550 48,450 การศึกษา 

-โครงการวันแมํแหํงชาติ 100,000 
(-86,000) 

13,300 700 การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญงานประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 -โครงการวันวิสาบูชา 8,400 8,400 0 การศึกษา 
-โครงการประเพณีกํอเจดีย์ทราย 110,500 110,500 0 การศึกษา 

3 โครงการอุดหนุน สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาประเพณี 
ท้องถิ่น อ าเภอ  จังหวัด หมู่บ้าน หรือคณะกรรมการจัดงาน
โครงการที่เกี่ยวกับประเพณีและศาสนา 

 
163,000         

 
163,000 0 การศึกษา 

 -อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 1  16,000 16,000 0 การศึกษา 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 2 12,000 12,000 0 การศึกษา 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 3 14,000 14,000 0 การศึกษา 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 4 12,000 12,000 0 การศึกษา 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 -อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 5 12,000 12,000 0 การศึกษา 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 6 8,000 8,000 0 การศึกษา 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 7 14,000 14,000 0 การศึกษา 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 8 8,000 8,000 0 การศึกษา 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 9 8,000 8,000 0 การศึกษา 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 10 14,000 14,000 0 การศึกษา 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 11 10,000 10,000 0 การศึกษา 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 12 12,000 12,000 0 การศึกษา 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 13 9,000 9,000 0 การศึกษา 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน  หมูํที่ 14 14,000 14,000 0 การศึกษา 

 รวม 515,900 466,750 49,150  



 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตรเครื่องสูบน้ า  54,000 36,000 18,000 โยธา 
2 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น คสล.  หมูํที่  8 500,000 497,000 3,000 โยธา 
3 โครงการกํอสร๎างทางน้ าล๎น คสล.  หมูํที่ 13  100,000 100,000 0 โยธา 

รวม 654,000 636,000 18,000  
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1 เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณี       
 -โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่ 5 1,000,000 995,000 5,000 

จํายขาดเงินสะสม 
สํวนโยธา 

-โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่ 3 1,000,000 995,000 5,000 
 -โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่ 10 1,000,000 996,000 4,000 
 -โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน 1,000,000 995,000 5,000 

 -โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่ 2 1,000,000 997,000 3,000 
 -โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่ 9 1,000,000 997,000 3,000 
 -โครงการซํอมแซมตํอเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. 1,000,000 995,000 5,000 

2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย)     
 นายเรืองฤทธิ์  อินธิแสน  ม.1 1,100 1,100 0 ส านักปลัด 
 นายมนัส  ถานทองดี  ม.1 3,900 3,900 0 ส านักปลัด 
 นางบุญมี  ชาแสน  ม.1 400 400 0 ส านักปลัด 
 น.ส.หนึ่ง  วงค์ศรีดา  ม.1 4,300 4,300 0 ส านักปลัด 
 นางล๎วนรัก  อันนติ  ม.1 2,500 2,500 0 ส านักปลัด 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 นางสายใจ  ไชยนาพันธ์  ม.1 3,100 3,100 0  
 นายสีงํา  นาค า  ม.1 17,500 17,500 0  
 นางเนื้อ  โคตรวิชัย  ม.1 1,900 1,900 0  
 นางกรรณิกา  แสนมะฮุง  ม.2 1,400 1,400 0  
 นายสมยศ แสนตํางนา  ม.2 1,700 1,700 0  
 นางอุทัย  สุทธิอาจ  ม.6 500 500 0  
 นายสมชาย  ศรลารักษ์  ม.6 2,800 2,800 0  
 นายสมาน  โสภา  ม.9 800 800 0  

 นายพรเทพ  ศิลาชัย  ม.9 700 700 0  
 นายประทวน  ธิยะแสง  ม.9 500 500 0  



 

 นางทองใส  ธนาคุณ  ม.9 1,100 1,100 0  
 นายเพชร  พํุมภูธร  ม.9 800 800 0  
 นายพงษ์นารถ  แก๎วกํา  ม.10 6,500 6,500 0  
 นายวงศ์ศักดิ์  ฮังกาศรี  ม.11 16,400 16,400 0  
 นายวุฒิไกร  วงศ์แก๎ว  ม.11 800 800 0  
 นายทวีศักดิ์  อาหาสร๎อย  ม.12 5,000 5,000 0  
 นางสุภาพร  รัศมีพิพัฒน์  ม.13 1,100 1,100 0  
 นายประภาษ  ถานทองดี  ม.12 500 500 0  
 นายวิเชียรศรี  เดชปูองหา  .1 2,300 2,300 0  
 นางประทิน  ค าวงษา  ม.1 2,380 2,380 0  

 นางสาวปัทมวรรณ  นาบุญ  ม.1  500 500 0  
 นางค าผาย  ตุํนกลิ่น  ม.13 500 500 0  
 นางฉลวย  ชาแสน  ม.1 1,170 1,170 0  
 นายคมสันต์  อินธิแสน  ม.2 1,700 1,700 0  
 นางสาวค ากอง  ผาละพัง  ม.6 1,200 1,200 0  
 น.ส. บุญเพ็ง  เสียงเลิศ  ม.7 800 800 0  
 นางถอนไลย  สาโลด   ม.7 2,400 2,400 0  
 นางค าปุุน  อินธิเสง  ม.9 3,000 3,000 0  
 นางแสงจันทร์  ทาสวัสดิ์  ม.9 2,000 2,000 0  
 นายบุญศรี  แสนหูม  ม.9 3,500 3,500 0  
 นายน๎อย  ฮามแพ  ม.9 580 580 0  
 นายปรีชา  เทียมเพ็ชร  ม.11 1,400 1,400 0  
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 นางหมูแผํว  วังภูวา  ม.13 3,000 3,000 0 ส านักปลัด 
 นายไพรวัลย์  สุมังคะ  ม.5 800 800 0 ส านักปลัด 
 นายธวัชชัย  กระดานราช  ม.5 500 500 0 ส านักปลัด 
 นายประถม  สะพังเงิน  ม.5 5,000 5,000 0 ส านักปลัด 
 นางอลิษา  มุงคุณ  ม.5 1,100 1,100 0 ส านักปลัด 
 นายจ าปาเทศ  พลรัตน์  ม.10 1,400 1,400 0 ส านักปลัด 

 นางจินดา  แสนมาโนช  ม.10 1,100 1,100 0 ส านักปลัด 
 นายรัตน์  จันทะสาย  ม.10 1,400 1,400 0 ส านักปลัด 
 นางอุไร  จันทร์ท๎าว  ม.10 2,800 2,800 0 ส านักปลัด 



 

 นายล าปาง พลรัตน์    ม.10 3,300 3,300 0 ส านักปลัด 
 นางจารุณีย์  หมูทอง  ม.10 1,600 1,600 0 ส านักปลัด 
 นางละออง  จันทะสาย  ม.10 1,700 1,700 0 ส านักปลัด 
 นายสวรรค์  อัฐประจง  ม. 10 1,700 1,700 0 ส านักปลัด 
 นายนโรดม  โนน๎อย  ม. 10 2,000 2,000 0 ส านักปลัด 
 นางประกอบ  โคตรวิชา  ม. 10 2,000 2,000 0 ส านักปลัด 
 นางศรีวิเศษ  คณะนาม  ม.10 2,200 2,200 0 ส านักปลัด 
 นางสาวจันทร์เพ็ญ  พงษ์ไพบูรณ์   ม.14 2,000 2,000 0 ส านักปลัด 
 นายพูนศักดิ์  งอยภูธร   ม.14 4,800 4,800 0 ส านักปลัด 
 นางสาวผํองใส  เนาว์ศรีสอน  ม.14 2,500 2,500 0 ส านักปลัด 

 นายจรูญทรัพย์ สีสังข์  ม.14 2,500 2,500 0 ส านักปลัด 
 นางสาวจันทร์รีย์  สีดาแต๎ม   ม. 14 1,700 1,700 0 ส านักปลัด 
 นางสาวระยอง  เนาว์ศรีสอน  ม. 14 2,300 2,300 0 ส านักปลัด 
 นางสาวอุทัยวรรณ  พิชัยค า  ม.14 2,300 2,300 0 ส านักปลัด 
 นางอุดร  ศรีหาพงษ์  ม.14 6,500 6,500 0 ส านักปลัด 
 นางบัวทอง  พูดเพราะ  ม.14 1,400 1,400 0 ส านักปลัด 
 นายหนูไตร  เนาว์ศรีสอน   ม.14 1,700 1,700 0 ส านักปลัด 
 นายวิไล เหลาแตว  ม .14 4,000 4,000 0 ส านักปลัด 
 นายพูลศิลป์  ศรีหาพงษ์   ม. 14 4,500 4,500 0 ส านักปลัด 
 นายฉวี  พงษ์ไพบูรณ์   ม.14 1,100 1,100 0 ส านักปลัด 
 นายหนูผัน  แสงใสแก๎ว  ม.14 2,000 2,000 0 ส านักปลัด 
 นางวิไลวรรณ  นุทธูน  ม.14 5,400 5,400 0 ส านักปลัด 
 นายมณฑล  ธรรมรักษ์  ม.14 900 900 0 ส านักปลัด 
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 นายนิวัต  ศิริพันธ์  ม.14 1,100 1,100 0 ส านักปลัด 
 นายปรีดี  แก๎ววิไล  ม.14 1,400 1,400 0 ส านักปลัด 
 นางทองดี  ศรีโยธา  ม.14 5,600 5,600 0 ส านักปลัด 
 นางสีนวล  วนจันทร์โม  ม.14 4,800 4,800 0 ส านักปลัด 

 นายเสมียน  บริบูรณ์  ม.3 4,200 4,200 0 ส านักปลัด 
 นางสาวอนงค์ลักษณ์   ฐานทองดี  ม.3 2,000 2,000 0 ส านักปลัด 
 นางฉวี  วงศ์ ษาพรม  ม.3 1,300 1,300 0 ส านักปลัด 
 นางเพ็ญศรี  สมโรง  ม.3 2,000 2,000 0 ส านักปลัด 



 

  นางกํอง  สุมังคะ  ม.3 800 800 0 ส านักปลัด 
 นางพัด  ไกรยะฝุาย  ม.3   2,000 2,000 0 ส านักปลัด 
 นางสาวศิริกุล  จักรพิมพ์  ม.3 3,500 3,500 0 ส านักปลัด 
 นางสาวอุดม  ชัยมารัตน์  ม.3 4,500 4,500 0 ส านักปลัด 
 นางวารี  เนาว์ศรีสอน  ม.3 1,700 1,700 0 ส านักปลัด 
 นางวีระพัด  เนาวศรีสอน  ม.3 2,600 2,600 0 ส านักปลัด 
 นายบัวเรียน  ปัตตานี  ม.3 4,000 4,000 0 ส านักปลัด 
 นายวิรัตน์  ผงสินสุ  ม.3 4,000 4,000 0 ส านักปลัด 
 นายวิรวรรณ  จักรพิมพ์  ม.3   800 800 0 ส านักปลัด 
 นายทะเนตร  ชัยมะรัตน์  ม.3 1,600 1,600 0 ส านักปลัด 

 นายคณพศ  อินทะวงศ์   ม.3 2,500 2,500 0 ส านักปลัด 
 นางบุญสงค์  วงศ์ประชา  ม.3 1,400 1,400 0 ส านักปลัด 
 นายบุญทม  ชัยมะรัตน์  ม.3 1,400 1,400 0 ส านักปลัด 
 นายเสริมศักดิ์  เนาว์ศรีสอน  ม.3 1,700 1,700 0 ส านักปลัด 
 นางสมยงค์  วงศ์ประชา  ม.3   2,000 2,000 0 ส านักปลัด 
 นายฉัตรชัย  วงศ์ราชา  ม.3 1,500 1,500 0 ส านักปลัด 
 นางกฐิน  เนาว์ศรีสอน  ม.3 1,700 1,700 0 ส านักปลัด 
 นางหนูพูล  สุขศิริ  ม.3 2,100 2,100 0 ส านักปลัด 
 นางแถว  จักรพิมพ์  ม.3 1,400 1,400 0 ส านักปลัด 
 นางพรทิพย์  พงษ์ไพบูรณ์  ม.3 1,700 1,700 0 ส านักปลัด 
 นางประเทือง  จักรพิมพ์  ม.3 2,200 2,200 0 ส านักปลัด 
 นายเรืองยศ  ราชสุด  ม.3 2,200 2,200 0 ส านักปลัด 
 นายสมบุรณ์  สุวรรณเสน  ม.3 1,100 1,100 0 ส านักปลัด 
 นายสมหมาย  รักษาขันธ์  ม.3   7,000 7,000 0 ส านักปลัด 
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 นายสมร  เหลาแตว  ม.3 1,100 1,100 0 ส านักปลัด 
 นายปูอง  เนาว์ศรีสอน  ม.3 1,700 1,700 0 ส านักปลัด 
 นางสมทิพย์  เนาว์ศรีสอน  ม.3 4,200 4,200 0 ส านักปลัด 

 นายโสดา  วงเตชะ  ม.3 2,100 2,100 0 ส านักปลัด 
 นางสุภาพร  สรีชนะ  ม.3 10,000 10,000 0 ส านักปลัด 
 นายคุง  วงศืษาพรม  ม.3 2,300 2,300 0 ส านักปลัด 
 นายถาวร  ธนุการ  ม.3 1,400 1,400 0 ส านักปลัด 



 

 นายเอกชัย  เอ่ียมสงวนจิตต์   ม.3 1,700 1,700 0 ส านักปลัด 
 นางฉันทนา  วีระพัง  ม.3 1,700 1,700 0 ส านักปลัด 
 นายสวัสดิ์  ไกรยะฝุาย   ม.3 3,000 3,000 0 ส านักปลัด 
 นางวิราวรรณ  จักรพิมพ์   ม.3 15,000 15,000 0 ส านักปลัด 
 นายนารี  คงทอง  ม.8 4,800 4,800 0 ส านักปลัด 
 นายวีรัศักด์  จันทร์โท     ม.8 1,100 1,100 0 ส านักปลัด 
 นางเกณิกา  แสนศรีอุดมสุข  ม.8 300 300 0 ส านักปลัด 
 นายสมพงษ์  จันทร์โท  ม.8 8,900 8,900 0 ส านักปลัด 
 นายด ารง  จันทร์โท   ม.8 4,800 4,800 0 ส านักปลัด 
 นายจ านง จันทร์โท  ม.8 4,700 4,700 0 ส านักปลัด 

 นายนุกูล  ขําขันมาลี  ม.8   4,800 4,800 0 ส านักปลัด 
 นายพิพล  ผงสินสุ  ม.8 4,200 4,200 0 ส านักปลัด 
 นายอารีย์  เฉลิมศรีเมือง  ม.12 1,300 1,300 0 ส านักปลัด 
 นายทองศุกร์  หงส์ภู  ม.14 4,900 4,900 0 ส านักปลัด 
 นายสุภาพ  สุพินิจ  ม.14 6,000 6,000 0 ส านักปลัด 
 นายกิตติ  บันลือหาญ  ม.14 1,400 1,400 0 ส านักปลัด 
 นางสาวจ าปา  จักรพิมพ์    ม.3 2,200 2,200 0 ส านักปลัด 
 นายสงัด  เครือหมื่น   ม.3 1,100 1,100 0 ส านักปลัด 
 นายวิสัย  ท าดี   ม.3 2,000 2,000 0 ส านักปลัด 
 นายณรงค์  ไชยงาม  ม.3 1,400 1,400 0 ส านักปลัด 
 นายสุดี  แสนสุวรรณศรี   ม.5 6,000 6,000 0 ส านักปลัด 
 นางพัด  ไกรยะฝุาย  ม.3 5,800 5,800 0 ส านักปลัด 
 นายเสมียน  บริบูรณ์  ม.3 10,000 10,000 0 ส านักปลัด 
 นางสมทิพย์  เนาว์ศรีสอน  ม.3 800 800 0 ส านักปลัด 
 นายทะเนตร  ชัยมะรัตน์  ม.3 13,000 13,000 0 ส านักปลัด 
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 นางอลิษา  มุงคุณ  ม.3 6,200 6,200 0 ส านักปลัด 
 นางบัญดล  โพธิวงศ์  ม.3 1,100 1,100 0 ส านักปลัด 

 นายวุฒิไกร  วงศ์แก๎ว  ม.11 2,800 2,800 0 ส านักปลัด 
 นางสาวเลียม  รักษานาม    ม.9 1,600 1,600 0 ส านักปลัด 
 นายกิตติพศ  ดูสกุล  ม.14 2,600 2,600 0 ส านักปลัด 
 นางสุรินทร์  จันทร์ท๎าว  ม.14 3,600 3,600 0 ส านักปลัด 



 

 นายเทิศชัย  เกี้ยวใจ  ม.14 4,000 4,000 0 ส านักปลัด 
 นายโยธิน  ดอกทองดี  ม.14 2,000 2,000 0 ส านักปลัด 
 นายอ าพร  ค าโคกกลาง    ม.14 3,000 3,000 0 ส านักปลัด 
 นางสาวอุทัย  ศรีแพง  ม.14 2,500 2,500 0 ส านักปลัด 
 นายบุญเถิด  นามโคตร  ม.14 4,000 4,000 0 ส านักปลัด 
 พันโทพิพัฒน์  ผูกพันธ์  ม.5 3,500 3,500 0 ส านักปลัด 
 นางนงค์   สิงค ามา  ม.9  2,000 2,000 0 ส านักปลัด 
 ช่วยผู้ประสบภัย  (ไฟไหม)้    ส านักปลัด 
 นางศุลีพร  มเหนิ  ม. 6 5,000 5,000 0 ส านักปลัด 

3 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก      โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่1 200,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่2 100,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่2 100,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่3 200,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่4 100,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่4 100,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่5 300,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่6 300,000 3,260,800 12,700 โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่7 73,500   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่7 100,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่7 200,000   โยธา 

 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่9 100,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่10 300,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่10 200,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่11 300,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่13 100,000   โยธา 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่13 100,000   โยธา 

 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่14 400,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่11 50,000 50,000 0 โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่13 100,000 100,000 0 โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่13 100,000 100,000 0 โยธา 



 

 -โครงการกํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอบต. พังขว๎าง 93,000 93,000 0 โยธา 
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง    โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 2 77,400   โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 3 50,000   โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 4 35,040   โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 5 100,000   โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 6 100,000   โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 7 100,000 1,062,440 0 โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 9 100,000   โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 10 100,000   โยธา 

 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 11 100,000   โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 12 100,000   โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 13 100,000   โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 14 100,000   โยธา 
 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 5 60,000 60,000 0 โยธา 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง    โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังภายในหมูบ๎าน  หมูํที่ 2 100,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังภายในหมูบ๎าน  หมูํที่ 3 100,000 298,000 2,000 โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังภายในหมูบ๎าน  หมูํที่  6 100,000   โยธา 

6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์     โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ หมูํที่ 1 400,000 698,000 2,000 โยธา 

 -โครงการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ หมูํที่ 4 300,000   โยธา 
7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  คสล.    โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ า  คสล.  หมูํที่ 2 100,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ า  คสล.  หมูํที่ 3 200,000 598,000 2,000 โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ า  คสล.  หมูํที่ 7 100,000   โยธา 
 -โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ า  คสล.  หมูํที่   12 200,000   โยธา 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 -โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ า  หลัง  อบต.พังขว๎าง 217,000 216,000 1,000 โยธา 
 -โครงการวางทํอระบายน้ า  คสล.  พร๎อมบํอพักทํอ  หมูํ

ที่ 5 
40,000 40,000 0 โยธา 

8 โครงการปรับปรุงขยายเสียงตามสาย      โยธา 



 

 -โครงการปรับปรุงขยายเสียงตามสาย  หมูํที่ 6 51,050 151,050 0 โยธา 
 -โครงการปรับปรุงขยายเสียงตามสาย    หมูํที่ 9 100,000   โยธา 

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล    โยธา 
 -โครงการขุดเจาะบํอบาดาล  หมูํที่ 8 82,000 82,000 0 โยธา 
 -โครงการขุดเจาะบํอบาดาล  หมูํที่ 11 82,000 82,000 0 โยธา 

10 โครงการก่อสร้างระบบประปา    โยธา 
 -โครงการปรับปรุงกํอสร๎างระบบประปา  หมูํที่  9 100,000   โยธา 
 -โครงการขยายเขตประปา  หมูํที่ 2 100,000 300,000 0 โยธา 
 -โครงการขยายเขตประปา   หมูํที่  9 50,000   โยธา 
 -โครงการขยายเขตประปา  หมูํที่  9 50,000   โยธา 

 -โครงการขยายเขตทํอเมนประปาหมูํบ๎าน  หมูํที่ 12 35,000 35,000 0 โยธา 
11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง    โยธา 

 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่ 11 50,000 50,000 0 โยธา 
 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  13 50,000 50,000 0 โยธา 

12 โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร    โยธา 
 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  1 50,500   โยธา 
 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  2 50,000   โยธา 
 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  3 50,000   โยธา 
 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  5 100,000   โยธา 
 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  8 100,000   โยธา 
 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  10 100,000   โยธา 
 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  11 50,000 1,421,959.72 28,540.28 โยธา 

 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  12 100,000   โยธา 
 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  13 50,000   โยธา 
 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  14 100,000   โยธา 
 -โครงการขยายเขตไฟฟูา  หมูํที่  5 100,000   โยธา 
 -โครงการขยายเขตไฟฟูา  หมูํที่ 7 200,000   โยธา 
 -โครงการขยายเขตไฟฟูา  หมูํที่  9 200,000   โยธา 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 -โครงการขยายเขตไฟฟูา  หมูํที่  12 200,000   โยธา 
 -โครงการติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง  หมูํที่  6 50,000 - 50,000 โยธา 

14 โครงการจัดซื้อผ๎าเต็นท์ 20,000 20,000 0 โยธา 



 

15 โครงการวัสดุงานบ๎านงานครัว (เครื่องครัว) 45,000 45,000 0 โยธา 
16 โครงการจัดซื้อเครื่องบอกพิกัด 30,000 30,000 0 โยธา 
17 โครงการจัดซื้อกระจกเงาโค๎งจราจร  3จุด 20,100 20,100 0 โยธา 
18 โครงการการบ ารุงรักษา  หรือซํอมแซมไฟฟูาสํองสวําง 

ไฟฟูาสาธารณะ หมูํบ๎าน และไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ 
150,000 149,715 285 โยธา 

19 โครงการบ ารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

300,000 
(-45,000) 

253,375 1,625 
โยธา 

 
20 โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหรรมกรรม 13,200 13,200 0 โยธา 
21 โครงการจัดซื้อโต๏ะท างาน  ระดับ 3-6  5,000 

(-750) 
4,250 0 สาธารณสุข 

22 โครงการจัดซื้อตู๎เหล็ก 11,000 
(-1,200) 

9,800 0 สาธารณสุข 

23 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 33,400 33,400 0 สาธารณสุข 

24 โครงการจัดซื้อโต๏ะท างาน  ระดับ 3-6 15,000 12,750 2,250 การศึกษา 
25 โครงการจัดซื้อชุดรับแขก 15,000 

(-15,000) 
- 0 ส านักปลัด 

26 โครงการจัดซื้อโต๏ผู๎บริหาร 24,000 23,800 200 ส านักปลัด 
27 โครงการจัดซื้อกล๎องถํายรูป 16,000 16,000 0 ส านักปลัด 
28 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 10,000 

(-1,400) 
8,600  ส านักปลัด 

29 โครงการเฝูาระวังและรักษาความปลอดภัยในชุมชน 200,000 
(-50,740) 

149,260 0 ส านักปลัด 

30 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 370,000 
(+81,600) 

451,600 0 ส านักปลัด 

31 โครงการทบทวนฝึกอบรม  อปพร. 200,000 
(-3,580) 

196,420 0 ส านักปลัด 

32 โครงการฝึกอบรมกฏจราจรขับขี่ปลอดภัย 50,000 
(-50,000) 

- 0 ส านักปลัด 

33 โครงการจัดอบรมการจัด เก็บข๎อมูล จปฐ. 60,000 
(-60,000) 

- 0 ส านักปลัด 

34 โครงการจัดท าแผนพัฒนา   
 
 

50,000 
(-28,000) 

21,836 164 ส านักปลัด 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน



 

จ่ายจริง คงเหลือ รับผิดชอบ 

35 โครงการเลือกตั้ง 300,000 
(-300,000) 

- 0 ส านักปลัด 

36 โครงการจัดซื้อถังขยะ 350,000 
(-200) 

 
349,800 0 สาธารณสุข 

37 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพนักงานเก็บขยะ 20,000 20,000 0 สาธารณสุข 
38 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 730,000 

(-20,800) 
708,274.70 925.30 

สาธารสุข/
ปลัด 

39 โครงการจํายคําธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ให๎กับเทศบาลนครสกลนคร 

240,000 
(+9,800) 

249,800 0 สาธารณสุข 

40 โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งปฏิกูล 60,000 
(+54,000) 

114,000 0 สาธารณสุข 

41 โครงการสํงเสริมการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพใน
ระดับครัวเรือน 

20,000 
(-20,000) 

- 0 สาธารณสุข 

42 โครงการสํงเสริมการปลูกต๎นไม๎/ปลูกผักพ้ืนบ๎าน/ปลูก
พืชสมุนไพร/ปลูกปุาชุมชน 

15,000 
(-15,000) 

- 0 สาธารณสุข 

43 โครงการสํงเสริมการฝึกอบรมบุคคลกรสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

500,000 
(+332,700) 

832,700 0 ส านักปลัด 

44 โครงการพัฒนาศักยภาพแกํพนักงานและสมาชิก  อบต.
และ ผู๎บริหาร 

100,000 
(+228,200) 

 
328,196 4 ส านักปลัด 

45 โครงการสํงเสริมการศึกษาแกํบุคคลกร 570,000 
(-242,000) 

328,000 0 ส านักปลัด 

46 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 663,050 
(-66,610) 

596,157.80 282.20 ทุกสํวน 

47 โครงการอุดหนุนชาดจังหวัดสกลนคร  โครงการสู๎ภัย
ยามยาก 

5,000 5,000 0 ส านักปลัด 

48 โครงการอุดหนุนสถานีต ารวจภูธรตาดโตน(โครงยาเสพ
ติด) 

30,000 30,000 0 ส านักปลัด 

49 โครงการอุดหนุนส านักงานจังหวัดสกลนคร (โครงยาเสพ
ติด) 

20,000 
(-20,000) 

- 0 สาธารณสุข 

50 โครงการฝึกอบรมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพและ
สิ่งแวดล๎อม) 

30,000 
(-30,000) 

. 0 สาธารณสุข 

     



 

รวม 17,304,590 17,186,614.22 117,975.78 

 
 
 
 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

51 งบกลาง เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณี ฉุกเฉิน 

 -โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 1 65,000 65,000 0 ส านักปลัด 
-โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ า คสล.  หมูํที่ 2 75,000 75,000 0 (งบกลาง) 

-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่  1 100,000 100,000 0  
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 10 90,000 90,000 0  
-โครงการขุดเจาะบํอบาลดาลภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่  3 90,000 90,000 0  
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 8 98,000 98,000 0  
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 11 96,000 96,000 0  
-โครงการขุดเจาะบํอบาลดาลภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่  10 58,800 58,800 0  
-โครงการซํอมแซมถนนคอนกรีต ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 9 59,000 59,000 0  

-โครงการปรับพ้ืนที่ถมดินหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมูํที่2 98,000 98,000 0  
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 7 95,000 95,000 0  
-โครงการซํอมแซมถนนคอนกรีต ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 2 53,000 53,000 0  
-โครงการปรับปรุงซํอมแซมลงทํอระบายน้ า คสล.หมูํที9่ 55,600 55,600 0  
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 1 97,000 97,000 0  

-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 12 95,000 95,000 0  
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 2 97,000 97,000 0  
-โครงการลงทํอระบายน้ า  คสล.หมูํที่  2 42,800 42,800 0  
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 9 95,000 95,000 0  
-โครงการขุดรํองระบายน้ า และซํอมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่  13 

27,500 27,500 0  

-โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง  หมูํที่6 77,800 77,800 0  
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 6 97,000 97,000 0  

-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหวํางหมูํที่1ถึง  
หมูํที่ 2 

95,000 95,000 0  

-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 7 50,000 50,000 0  

-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 4 50,000 50,000 0  



 

-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 11 50,000 50,000 0  
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 3 49,500 49,500 0  
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 14 49,000 49,000 0  
-โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าที่ท าการ อบต.พังขว๎าง 65,000 65,000 0  

 
 

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

งบประมาณ
จ่ายจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 
 
  

-โครงการจัดซื้อผ๎าหํมภัยหนาว 99,000 99,000 0 ส านักปลัด 
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่  1 50,000 50,000 0 (งบกลาง) 
โครงการขุดเจาะบํอบาดาลภายในหมูํบ๎าน  หมูํที่ 4 59,000 59,000 0  

รวม 2,344,500 2,344,500 0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ. 2557 

 จากการตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง  ประจ าปี พ.ศ. 

2557 

สามารถสรุปประเด็นได๎ดังนี้ 

ผลการพัฒนา 

 ด้านการบรหิารงาน  

- มีการจัดโครงสร๎างการบริหารงานภายในที่เหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจ 

- มีการเปิดโอกาสใหป๎ระชาชนมสีํวนรวํมในการด าเนินงาน 

- มีความโปรํงใสในการด าเนินงาน   

- มีการมอบหมายหน๎าที่รับผดิชอบที่ชัดเจน  

- บุคลากรมีความรูค๎วามสามารถในการปฏิบัติหนา๎ที่และได๎รับการฝึกอบรมอยํางตอํเนื่อง  

ด้านงบประมาณ 

- มีประสิทธิภาพในการเบิกจํายงบประมาณ  สามารถเบิกจํายตามห๎วงเวลาที่ก าหนด  

ด้านการด าเนินงาน 

- สามารถด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา 

- สามารถด าเนินโครงการ / กิจกรรมเสร็จสิน้ตามเวลาที่ก าหนด 

- โครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

ปัญหาและอุปสรรค 

- กฎระเบียบข๎อบังคับตําง ๆ  มกีารปรับปรุงแก๎ไขตลอดเวลา 

- ปริมาณงานมมีาก  จ านวนบุคลากรไมํเพียงพอ 

- งบประมาณมีจ ากัด 

- ประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ   การเมือง  ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไมํอาจ

ควบคุมได๎ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

วิสัยทัศน ์

  “ องค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎างนาํอยูํ  เชดิชูคุณธรรม  สํงเสริมคุณภาพชวีิต   

สนับสนุนการศกึษา สบืสานประเพณี   สูกํารพัฒนาที่ยั่งยืน ” 

 
 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลพังขว้าง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

   1.1  แนวทางการจัดการศึกษาและการสนับสนุนสํงเสริมการศกึษา 

   1.2  แนวทางการสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

   1.3  แนวทางสงเคราะห ์ การสํงเสริมสวัสดิการ  และสงํเสริมคุณภาพชวีิตสตร ี  

                                     เด็ก  ผูส๎ูงอายุ   ผูพ๎ิการ  ผ๎ูดอ๎ยโอกาส  ผูต๎ิดเชือ้เอดส์  และผูย๎ากไร๎  

1.4 แนวทางการสํงเสริมสุขภาพ  และการปูองกันควบคุมโรคและการฟื้นฟู     

สมรรถภาพ 

          1.5  แนวทางสงํเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 

          1.6  แนวทางการสํงเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก  เยาวชน  ชุมชน           

                อาสาสมัครและองค์กรเอกชน 

1.7  แนวทางการสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยว 

  2.1  แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูศลิปะ  ศาสนา  วัฒนธรรมจารีตประเพณี  

                         และภูมปิัญญาท๎องถิ่น 

2.2 แนวทางการจัดให๎มีและบ ารุงรักษาสถานที่ทํองเที่ยว  สถานที่พักผอํนหยํอนใจ    

และสวนสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

3.1 แนวทางการปรับโครงสรา๎งพื้นฐานระบบผลติทางการเกษตรและปศุสัตว์ 

3.2 แนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3 แนวทางการสํงเสริมเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 



 

4.1  แนวทางการกํอสร๎าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาเส๎นทางคมนาคม  แหลงํน้ า  ระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4.2 แนวทางการจัดท าผังเมอืง 

4.3 แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

4.4  แนวทางการบริการประชาชน 

4.5  แนวทางการแก๎ไขปัญหายาเสพติด  การทุจรติ  คอรัปช่ัน  

4.6  แนวทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.7  แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบ าบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

4.8  แนวทางการสํงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

4.9  แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

          4.10 แนวทางการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภาครัฐ    

          ภาคเอกชนและหนํวยงานอื่น 

 4.11  แนวทางการสนับสนุนสํงเสริมและคุ๎มครองผ๎ูบริโภค  

กรอบยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดสกลนคร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  

  1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   1.1  พัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

1.2  พัฒนาสถานศกึษา  สถาบันทรัพยากรมนุษย์ให๎ได๎มาตรฐาน และจัดตั้งสถาบัน

รองรองมาตรฐานศกึษาของจังหวัดสกลนคร 

   1.3  วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพประชาชนคนสกลนคร   

1.4  สํงเสริมสนับสนุนใหม๎ีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียนอยํางหลากหลาย 

1.5  สํงเสริมให๎คนสกลมีคุณธรรมในการด ารงชีวติที่สูงขึน้ 

1.6  สํงเสริมสนับสนุนการมสีํวนรวํมในการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทุกกลุํมทุกวัย    

1.7  สํงเสริมพัฒนาและเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางเป็นระบบ 

1.8  พัฒนาบุคลากรด๎านสาธารสุขและสนับสนุนให๎เกิดเครือขาํยในหารพัฒนา 

สุขภาพอนามัย 

1.9  พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให๎มคีุณภาพได๎มาตรฐาน 

1.10  สํงเสริมการจัดแผนชุมชนให๎มคีุณภาพและมาตรฐานสูํการปฏิบัติ  

1.11  พัฒนาสถาบันครอบครัว และชุมชนให๎เข๎มแข็งให๎มีการสร๎างเครือขาํยอยําง

กว๎างขวาง 

1.12  สํงเสริมสนับสนุน ให๎มกีิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค 

ตลอดจน การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผ๎ูปุวยเรื้อรง๎แลพผูพ๎ิการในชุมชน 



 

 

 

 

 

 2  การค้า  การลงทุน และการท่องเที่ยว 

  2.1  สํงเสริมการบริหารจัดการพพิิธภัณฑ์ภูพาน 

2.2  ยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ที่มศีักยภาพใหเ๎ป็นเส๎นทางและแหลํงทํองเที่ยว

ได๎มาตรฐาน 

2.3  ยกระดับปัจจัยพืน้ฐานดา๎นการบริการทํองเที่ยว 

2.4  เพิ่มศักยภาพการบริการขอ๎มูลและประชาสัมพันธ์ดา๎นการทํองเที่ยว 

2.5  ยกระดับขีดความสามารถของผูป๎ระกอบการ /นักธุรกิจในการแขงํขันดา๎น

การค๎า 

2.6  ก าหนดแนวทางพัฒนาระบบโลจสิติกส์  เพื่อสํงเสริมการคา๎ การลงทุน  

2.7  พัฒนารูปแบบและคุณภาพผลติภัณฑ์ชุมชนและ SMEs 

2.8  สร๎างเครือขาํย SMEs ให๎เขม๎แข็งและเพิ่มชํองทางจ านวนสินค๎า/ผลติภัณฑ์ชุมชน

และ  SMEs 

 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

3.1 ปรับโครงสรา๎งระบบการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

3.2  ก าหนดเขตเกษตรกรรมที่เหมาะสม (โซนนิ่ง) 

  3.3  เพิ่มมูลคําแกํสินคา๎เกษตรที่มีตลาดรองรับอยูํแล๎วโคขุน ,โคเนือ้ ผ๎าคราม , 

ข๎าวฮางและเมาํ 

  3.4  สํงเสริมการท าเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. 5  สํงเสริมการผลิตสิ้นคา๎เกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยและได๎มาตรฐาน 

  3.6  สร๎างตลาดสินค๎าเกษตรและผลติภัณฑ์ใหม ํๆ ที่มลีูํทางการตลาด  

(ตลาดนัดเกษตร) 

3.7  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรที่ค านงึถึงผลประโยชน์ที่สมดุล

ระหวํางผ๎ูประกอบการภาคสังคมและสิ่งแวดล๎อม 

3.8  เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของผ๎ูประกอบการรายยํอยและสถาบัน

เกษตรกร 

3.9  สํงเสริมการวจิัยและพัฒนาดา๎นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  

3.10  สนับสนุนการผลิตและใชพ๎ลังงานทดแทน 

3.11  สนับสนุนการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลทางการเกษตร 

 4.  การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

4.1  เสริมสรา๎ง  สนับสนุน  ความรักและความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ  



 

4.2  สํงเสริมกิจกรรมสรา๎งความสามัคคีปรองดองในหมูํประชาชน  

4.3  สํงเสริมการด าเนินชีวติตามวิถีประชาธิปไตย 

4.4  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเชงิสรา๎งสรรค ์และสอดคล๎องกับวัฒนธรรมประเพณี

ที่ดงีามของท๎องถิ่น 

4.5  พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขดีความสามารถด๎านการรักษาความมั่นคง ความ

สงบเรียบร๎อย ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

4.6  การเสริมสรา๎งแนวความคิดและปลูกฝังจติอาสารวมถึงความรับผิดชอบตํอ

สังคม 

4.7  สนับสนุนการเสริมสรา๎งธรรมาภบิาลและการอ านวยความเป็นธรรมแกํ

ประชาชน 

4.8  พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขดีความสามารถด๎านการปูองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

4.9 พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขดีความสามารถด๎านการบริการประชาชน  

4.10 พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขดีความสามารถปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

              ภาคเอกชนและหนํวยงานอื่น  

4.11 พัฒนาขดีความสามารถเพื่อการคมนาคมขนสํงที่สะดวกและปลอดภัย  

5.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 

5.1  อนุรักษ์  คุ๎มครอง ปูองกัน ฟื้นฟู พืน้ที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์ ปุาชุมชน  

เชงิบูรณาการโดยกะบวนการมสีํวนรวํมของประชาชน  

5.2  สํงเสริมการปลูกปุาเพื่อเศรษฐกิจ  ในที่ดนิกรรมสิทธิ์และสทิธิครอบครองของ

ประชาชน 

5.3  สร๎างกระบวนการวางแผนและสร๎างเครือขาํยเชื่อมโยงความรํวมมือในการ

จัดการทรัพยากรชวีภาพชุมชน 

5.4  สร๎างเสริมศักยภาพกระบวนการเรียนรู๎และริเริ่มในชุมชน ควบคูํกับการ

ศกึษาวิจัยเพื่อพัฒนาด๎านการอนุรักษ์  ฟื้นฟู และใชป๎ระโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อม 

5.5  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช๎ประโยชน์พื้นที่ชํุมน้ า แหลํงน้ าธรรมชาติ อยํางมี

ประสิทธิภาพในเชงิบูรณาการโดยกระบวนการมสีํวนรวํมของประชาชน 

5.6  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม การก าจัด การลด ปริมาณขยะมูลฝอย 

ของเสีย น้ าเสีย และการน ากลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

นโยบายการพัฒนาต าบลพังขว้าง 

1. การเพิ่มศักยภาพคนและชุมชน  อบรมให๎ความรู ๎ ความสามารถแกํประชาชนให๎มคีวามพรอ๎มใน

การรองรับการพัฒนาและให๎มคีุณภาพชวีิตที่ดียิ่งขึน้  การบริการขัน้พืน้ฐานใหท๎ั่วถึง 

2. การสํงเสริมอาชีพการมงีานท า  และให๎ประชาชนในพื้นที่มรีายได๎อยูํในเกณฑด์ี  มงีานท า  มี

ความรูค๎วามสามารถใช๎ประกอบอาชีพได๎ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  พัฒนาฝมีอืแรงงาน 

สํงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรอืน  ปูองกันและก าจัดศัตรูพชื 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมฟื้นฟู  บูรณะทรัพยากรธรรมชาติใหส๎ามารถเอือ้อ านวย

ประโยชน์ประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวได๎เป็นอยํางด ี ดูแล  รักษา  บ ารุง

สภาพแวดล๎อม  ปุาไม๎  และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ  ขุดลอกบูรณะแหลงํน้ าธรรมชาติ 

4. การเพิ่มบทบาทของประชาชนและองค์กรท๎องถิ่นในการบริหารจัดการ  เพิ่มบทบาทของ

ประชาชนและองค์กรท๎องถิ่นในพื้นที่ให๎มีศักยภาพในการบริหารหรอืในการจัดทรัพยากรที่มอียูํ

อยํางคุ๎มคํา  อบรมเพิ่มประสทิธิภาพของคณะกรรมการหมูบํ๎าน 

 

นโยบายการพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลพังขว้าง  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบํ๎านและทางเชื่อมหมูบํ๎าน 

- งานปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบํ๎านและสูํพื้นที่การเกษตร 

- การขยายเขตไฟฟูาใหพ๎อเพียงตอํความตอ๎งการ 

- งานกํอสร๎างรอํงระบายน้ าภายในหมูบํ๎าน 

ด้านเศรษฐกิจ 

- ให๎ความร๎ูทางด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัยแกํประชาชน 

- ฝกึอบรมอาชีพให๎ความรู๎ดา๎นวิชาการ 

- สนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพ 

ด้านสาธารณสุขและอนามัย 

- การเสริมสรา๎งสุขภาพใหก๎ับประชาชน 

- การปูองกันและควบคุมโรคโดยเฉพาะโรคติดตอํ เชํนโรคเอดส์,โรคไข๎เลือดออก,

โรคไข๎หวัดใหญํ 2009,ไข๎หวัดนก ฯลฯ 

- การฟื้นฟูสมรรถภาพผูพ๎ิการและผ๎ูปุวยเรื้อรัง 

- การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด   



 

- การดูแลสุขภาพผูส๎ูงอายุ,  เด็ก,  สตรีและคนพิการ  รวมทั้งการสงเคราะหเ์บีย้

ยังชพีผูส๎ูงอายุ ,ผูพ๎ิการ ผูต๎ิดเชือ้เอดส์ 

- ฝกึอบรมให๎ความรูด๎๎านสุขภาพอนามัย 

 

ด้านสาธารณูปโภค 

- กํอสร๎างระบบประปาและขยายเขตประปา 

- โครงการขุดลอกวัชพชื  ขุดลอกคูคลองสํงน้ าเพื่อการเกษตร 

- จัดหาภาชนะในการกักเก็บน้ าฝนเพื่อการบริโภค 

ด้านการปรับปรุงคุณภาพชวีิต 

- จัดให๎มกีารก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตลอดจนการลดขยะ การคัดแยกขยะ

และใช๎ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- กํอสร๎างสวนสุขภาพหรอืสถานที่ส าหรับเป็นที่พักผอํนและสถานที่ออกก าลังกาย 

- สํงเสริมสนับสนุนประเพณี  วัฒนธรรมท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม 

- สํงเสริมและสนับสนุนด๎านกีฬาแกํเด็กและเยาวชน 

ด้านบริหารและการจัดการ 

- จัดประชุมประชาคมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับองค์กรภาคประชาชน  กลุํมสตรี   

       กลุํมอาสาสมคัรตํางๆ 

- จัดหาบุคลากรใหเ๎พียงพอในการปฏิบัติงาน 

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

- สํงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหนา๎ที่ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

      (อปพร.) ศูนย์กู๎ชีพกู๎ภัย 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 6 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

 การน าแผนไปสูํการปฏิบัติ  การติดตามและการประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่

จะต๎องด าเนนิการตอํเนื่องจากขั้นตอนอนุมัตแิละประกาศใชแ๎ผนพัฒนาสามปี  กลําวคือเมื่อผูบ๎ริหาร

ประกาศใชแ๎ผนพัฒนาสามปี  และได๎จัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีแลว๎  หนวํยงานเป็นผูน๎ าแผนพัฒนา

สามปีไปสูํการปฏิบัติ  เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

  เป็นการน าโครงการ / กิจกรรม  ที่ได๎ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาสามปีไปด าเนนิการให๎บรรลุ

เปูาหมาย  โดยต๎องก าหนดองค์กรที่รับผดิชอบและวิธีการด าเนินงาน 

 การติดตาม 

  การตดิตามถือได๎วําเป็นเครื่องมอืที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสทิธิภาพของโครงการที่

ด าเนนิการอยูํ  เพื่อให๎ขอ๎มูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยูํ

และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  หากไมํมีระบบติดตามของโครงการแล๎ว  ยํอมสํงผลใหเ๎กิดความ

ลําช๎าในการด าเนินงานให๎ลุลํวง  คําใช๎จํายสูงเกินกวําที่ก าหนดไว๎  กลุํมเปูาหมายหลักของโครงการไมํได๎รับ

ประโยชน์หรอืได๎รับน๎อยกวําที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาใน



 

การตรวจสอบความขัดแย๎งในการปฏิบัติงานภายในหนวํยงานหรอืระหวํางหนํวยงานกับกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับ

ประโยชน์จากโครงการ  หากมีระบบการตดิตามที่ดแีล๎ว  จะกํอใหเ๎กิดประสทิธิภาพในการใชต๎๎นทุน (cost-

effective ) และสามารถน าขอ๎มูลย๎อนกลับไปใช๎ในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอํไป 

 การประเมินผล 

  การประเมนิผลเป็นขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่น าไปปฏิบัติบรรลุ

วัตถุประสงค์หรอืไมํ  ผลจากการตดิตามและประเมินผลถือเป็นข๎อมูลที่สามารถน าไปใช๎ในการปรับปรุงและ

ตัดสินใจตอํไป 

 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

  องค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง  ได๎แตงํตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลพังขว๎าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําดว๎ยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548  เพื่อเป็นองค์กรรับผดิชอบในการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบด๎วย 

  1.   นายอรทัย  ผงสนิสุ  ผ๎ูแทนประชาคม ต าบล   ประธานกรรมการ 

  2.  นาย วัตร์  แถมสมดี  สมาชิกสภาฯ              กรรมการ 

  3.  นาย ทองอนิทร์  ชินมาตร สมาชิกสภาฯ    กรรมการ 

  4.  นายสัญญา  แถมสมดี สมาชิกสภาฯ    กรรมการ  

  5.  นายเจษฎา  ไกรวิสุทธิ์ ผ๎ูแทนประชาคมต าบล   กรรมการ 

  6.  นางเอื้อมพร  หนาดค า ผูอ๎ านวยการโรงพยาบาลสํงเสรมิสุขภาพชุมชนฯ กรรมการ 

  7.  นายธีรพงษ์  วาทะวัฒนะ ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านพังขว๎างเหนอื ฯ กรรมการ  

  8.  นายเสถียร  โคตรวิชัย  ผ๎ูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  9.  นายสุระศักดิ์  เคนพิทักทักษ์ เกษตรประจ าต าบลพังขว๎าง  กรรมการ 

  10. นายสุระศักดิ์  งอยจันทร์ศรี นักบริหารงานชําง  7   กรรมการ 

  1 1.  นายอาวุธ  อาจหาร ส นักบริหารงานสาธารณสุข 7  เลขานุการ/กรรมการ 

โดยใหค๎ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  มีอ านาจหน๎าที่  ดังนี้  

1. ก าหนดแนวทาง  วธิีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

2. ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผ๎ูบริหารท๎องถิ่ 

เพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  และประกาศผลการ   

      ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางนอ๎ยปีละหนึ่งครัง้    

      ภายในเดือนธนัวาคมของทกุป ี ทั้งนี้ให๎ปดิประกาศโดยเปดิเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน  

4. แตงํตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

 

วิธีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

 วิธีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 



 

  ก าหนดให๎สวํนราชการตาํงๆ  ที่รับผดิชอบใหด๎ าเนนิการตามแผนงาน / โครงการที่ได๎รับ

งบประมาณรายจํายประจ าปี 

 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

1. ก าหนดให๎หนํวยงานรับผิดชอบ  องค์กรหลักคือ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ซึ่งอาจจะแตงํตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อชํวยปฏิบัติงาน  

2. วิธีการประเมนิผลระดับความส าเร็จและล๎มเหลวของแผนงาน / โครงการมี 3  ระดับ คอื  

2.1 ผลผลิต  เป็นการพิจารณาปริมาณ  เวลา  งบประมาณ  คุณภาพ  และความพึง

พอใจ 

2.2 ผลลัพธ์  ผลที่เกิดจากผลผลติ  ซึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความลม๎เหลว

ของผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ  เป็นการพิจารณาถึงการใหป๎ระโยชน์และความ

คุ๎มคําของโครงการ 

2.3 ผลลัพธ์สุดท๎าย  ผลของโครงการแตลํะโครงการ  ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท๎ายซึ่งเป็น

ผลที่กํอให๎เกิดประโยชน์ตอํสํวนรวม 

 

 

 

 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล  ก าหนดแนวทางและวธิีการตดิตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาสามปี  รายงานผลและเสนอความคดิเห็นตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ผูบ๎ริหาร  

คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลใหป๎ระชาชนในท๎องถิ่นทราบโดย

ทั่วกัน 

 

 


