
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

รายงานผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

และ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณา     
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ
ตำบลวาริชภูม ิ อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๙๗๓๗๖๙



 
คำนำ 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ .ศ. ๒๕๔๘  และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓ ) พ .ศ. ๒๕๖๑  และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  รวมทั้งได้ดำเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑  ฉบับที ่๒  และ ฉบับที่ ๓   ไปแล้วนั้น   

เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

 
ดังนั้น... 
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ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  และดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                      

ส่วนที่ ๑ 
 

 
 

 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    
ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  
ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด     
ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือนำไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ 

1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร 
3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
4) เป็นการลดความสุญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ 
5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน 

บทนำบทนำบทนำ   



 
 

                      

-๒- 
 

 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น   จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมทั้งได้ดำเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒  และฉบับที่  ๓   
เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

 
    

 
 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 

                      

-๓- 
 

 
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ใน
โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบ
ติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย
พนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธี
ติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แกไ้ข การขยายขอบเขต หรือการ
ยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครางการต่าง 
ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการ
ตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม สมาริชกสภาท้องบถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็น
กระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึง
พอใจซีง่เกิดจากกระบวนการวางแผน 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการ
ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และ

แนวทางท่ีถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของง
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็น 



 
 

                      

-๔- 
เครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
หรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพ พ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environment or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือ
ทรัพยากรที่ใช้โครงการ (Input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ( Implementation 
process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะ
ช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิก
โครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้ง
ในรูปแบบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ และที่สำคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร 
บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่ อๆไป เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยาย
แผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

 

 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำ

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑  วรรค ๒ ทั้ งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ตามคำสั่งที่ 31/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 มีผลนับตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548 ข้อ 29 (3 ) ที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12   

ขั้นตอนที่ ๕ 
 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 และคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้ 

5.1 กรอบเวลา (time&timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) กรอบเวลา (time&timeframe) 
 การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็น

ห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม ่
(2) ความสอดคล้อง (relevance) 
 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและ
ชุมชน 

(3) ความพอเพียง (adequacy) 
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบบประมาณของท้องถิ่น 
(4) ความกา้วหน้า (progress) 
พิจารณาถึงความกา้วหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้เพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำใน
การเกษตรพอเพียง 

2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล

อย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน 

อบายมุข การทะเลาะวิวาท 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
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4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพ่ิมมากขึ้น 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอต่อในการดำรงชีวิต 

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะ

ในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น 
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่
คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสืบไป 

(5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบ

เกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงกสารสามารถแกไขปัญหาของชุมชนได้
หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม ่

(6) ประสิทธิผล (effectiveness) 
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบ

ต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
(7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร 
ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิน่ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน ดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ เพ่ือให้ เกิดการบูรณาการ 
(Integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
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 เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รวมทั้งที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
5.4 ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม ่
5.5 สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา 
5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
5.7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.8 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนด

วิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ 
ดังนี้ 

6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีองคป์ระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 

 (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มี ส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 (2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
 (3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 (4) เครื่องมือ อันได้แก่ 
 เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล

แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น 

6.  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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แบบสอบถามแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะห์
ทางสถิติ และการผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 (5) กรรมวิธี ได้แก่ 
 เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
 ดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมา

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

 (2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ ใช้ในการดำเนินการติดตาม

ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

7.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลใน
เชิงปรมิาณ 

 (1.1) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (1.2) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)  
 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้ 
 (2.1) แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 (2.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 (2.3) การติดตามและประเมินผลโครงการตามการเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลือ และผลสำเร็จ
ของโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ  

7.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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อาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม  

 (2.4) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ
พึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริช
ภูมิในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริช
ภูมิในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ 3/2 และ 3/3 ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวาริชภูมิ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

 
 

 1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรบลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในกาสรปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัดเจนเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
 6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี 2 ส่วน คือส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ 
และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนนำโครงการ
ไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทำการประเมิลผลต่าง) 
 8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

8.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย

โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรยุติโครงการเสีย เพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
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๑๐ นายบัณฑติ      พรมสุ่ย กรรมการ (ผู้อำนวยการกองช่าง) 
๑๑ นายวิมล         รักษาแสง กรรมการ (หัวหน้าสำนักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
๑ นางอุไรภรณ์         มาลาทอง ประธานอนุกรรมการ  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)  
๒ นางสาวมณีวรรณ   เรียมแสน อนุกรรมการ (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) 
๓ นางสาวศุภรดา      นามเดช อนุกรรมการ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ) 

 
 
 

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

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
 
 

๑๐.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
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ส่วนที่  ๒ 
 
 
 

 
 

๑. ด้านกายภาพ 
            องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิในอดีตมีฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคล ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗   เมื่อวันที่  
๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙  และได้รับการประกาศเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  
๒๕๕๑  ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวาริชภูมิ นายยงค์ชาย  ภูอ่าง   เป็นผู้บริหารสูงสุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ   มี
ภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เก่ียวข้อง 

๑.๑. ที่ตั้งและอาณาเขต 
        องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ   ตั้งอยู่บนถนน  วาริชภูมิ –  กุดบาก  หมู่ที ่ ๑๓ ตำบลวาริชภูมิ   
อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิประมาณ  ๕  กิโลเมตร มี พื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ  ๑๔๐  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดกับ ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต้  ติดกับ ตำบลคำบ่อ  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองลาด  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

                 โทรศัพท์ ๐ -๔๒๙๗ – ๓๗๖๙      โทรสาร. ๐-๔๒๙๗-๓๗๖๙   
                http : //www.waritchaphum.go.th   

๑.๒. ลักษณะภูมิประเทศ 

         องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  ภูเขา และที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่
การเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้หลายชนิดโดยเฉพาะพืชผลนอกฤดูและผลไม้ต่าง 
ๆ อาทิ เช่น  ส้มเขียวหวาน  มะม่วง พุทรา  ลำไย  มะขามหวาน และแก้วมังกร นอกจากนี้ยังมีการปลูกหวาย และ
ยางพาราเป็นจำนวนมากสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี  
   ๑.๓. ลักษณะภูมิอากาศ 
 จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว  ทำให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  มีฤดูกาล   ๓  ฤดู 
  ๑.  ฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน -       เดอืนกุมภาพันธ์ 
  ๒.  ฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคม -       เดือนพฤษภาคม  
  ๓.  ฤดูฝน ในช่วงเดือนมิถุนายน -       เดือนตุลาคม 
 

 
 

๑.๔.ลักษณะของดิน/... 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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  ๑.๔. ลักษณะของดิน 
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  ภูเขา และที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่
การเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้หลายชนิดโดยเฉพาะพืชผลนอกฤดูและผลไม้ต่าง ๆ 
อาทิ เช่น  ส้มเขียวหวาน  มะม่วง พุทรา  ลำไย  มะขามหวาน และแก้วมังกร นอกจากนี้ยังมีการปลูกหวาย และ
ยางพาราเป็นจำนวนมากสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี  
 

   ๑.๕. ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  แหล่งน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประกอบด้วย บึง หนองอ่ืน ๆ   ๓๖ แห่ง  ได้แก่ 
 ๑)   หนองแบน ม.๓, ม.๗, ม.๒๐ ๑๕)  หนองอียอย  ม.๙  ๒๙)  หนองแฝก   ม.๑๔ 
 ๒)   หนองบัวใหญ่ ม. ๑๙  ๑๖)  หนองหญ้าปล้อง  ม.๙ ๓๐)  หนองกกโพธิ์  ม.๒๐ 
 ๓)   หนองบัว  ม.๓  ๑๗)  หนองอ่ึง  ม.๑๐  ๓๑)  หนองปลาดุก  ม.๑๗ 
 ๔)   หนองทางวัว  ม.๔  ๑๘)  หนองบุ่งฟ้า  ม.๑๐  ๓๒)  หนองหญ้าปล้อง  ม.๑๗ 
 ๕)   หนองโพนน้อย   ม.๔ ๑๙)  หนองกอไผ่  ม.๑๐  ๓๓ หนองเม็ก  ม.๑๘ 
 ๖)   หนองโพนใหญ่  ม.๔  ๒๐0)  หนองสโน  ม.๑๐  ๓๔)  หนองบัวน้อย  ม.๑๙ 
 ๗)   หนองเม็ก   ม.๕  ๒๑)  หนองคำข้ีหมา  ม.๑๑ ๓๕)  หนองสองห้อง  ม.๑๙ 
 ๘)   หนองป่าช้า   ม.๕  ๒๒)  หนองสโน  ม.๑๒  ๓๖)  หนองแวง  ม.๑๙ 
 ๙)  หนองยิ่งม่ัง  ม.๕  ๒๓)  หนองลุมพุก  ม.๑๒   
 ๑๐)  หนองกุดพร้าว  ม.๗  ๒๔)  หนองไข่นุ่น  ม.๑๓   
 ๑๑)  หนองไผ่   ม.๗  ๒๕)  หนองยางเดี่ยว  ม.๑๓   
 ๑๒)  หนองม่วง   ม.๘  ๒๖)  หนองก้านเหลือง  ม.๑๓  
 ๑๓)  หนองคำลี้  ม.๘  ๒๗)  หนองเม็ก   ม.๑๓   
 ๑๔)  หนองแวง  ม.๘  ๒๘)  หนองหัวช้าง  ม.๑๔ 
          
แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
  ๑.  ฝาย  ๙ แห่ง  ๔.  ถังเก็บน้ำฝน  ๓๖ แห่ง 
   ๒.  บ่อโยก ๑๙ แห่ง  ๕.  ประปาบาดาล ๗ แห่ง 
   ๓.  คลอง ๔ สาย  ๖.  สระ   ๗ แห่ง 
 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
         ลำห้วย, ลำน้ำ  ๑๓  สาย   ได้แก่ 
  ๑.  ห้วยกุดพร้าว  ๒.  ห้วยโขไม้แดง  ๓.  ห้วยกุดอีอ่อน  

  ๔.  ห้วยกุดจาน  ๕.  ห้วยน้ำเค็ม   ๖.  ห้วยเหล็กไฟ 
  ๗.  ลำห้วยบาง  ๘.  ห้วยแสด   ๙.  ห้วยศาลา 
  ๑๐. ห้วยปลาหาง ๑๑. ห้วยคำม่วง   ๑๒. ลำห้วยแล้ง 
  ๑๓. ลำห้วยกุดข้ี 
  

๑.๖.ลักษณะของไม้และป่าไม้/.... 
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๑.๖. ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 

 ไม้และป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ส่วนใหญ่จะมีหนาแน่นในเขตภูเขา โดยมีภูอ่างสอซึ่ง
อยู่ในเขตตำบลวาริชภูมิ และมีป่าสาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน นอกจากนั้นก็จะมีป่าไม้จากสวนยางพารา ซึ่งมีการปลูก
อยู่มากในเขตตำบลวาริชภูมิ 

 

๒. ด้านการเมืองการปกครอง 
 

 
    ๒.๑. เขตการปกครอง  
          องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๗  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

 

 หมู่ที่  ๓  บ้านธาตุ  นายอัคเดช      พจนา   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๔  บ้านห้วยบาง  นายรุ่งโรจน์     นันทราช   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๕  บ้านกุดตะกาบ  นายประสงค์    บุญสุภาพ   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๖  บ้านเหล่า  นายสุพจน์       พุทธานุญมี  อุปรรค เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๗  บ้านกุดพร้าว  นายทวีศักดิ์    ยางธิสาร   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๘  บ้านขอนขว้าง  นายบุญนึก       ศิลจักร   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่  ๙  บ้านหนองแวง  นายปองปรีดา   โพธิ์ชัย   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๑๐  บ้านโพนไผ่  นายวีระ            ดอกดวง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๑๑  บ้านภูแฉะ  นายสมเดช พิมเภา   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๑๒  บ้านโพนทอง  นายดอนสวรรค์  จันทร์โพธิ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
      หมู่ที่   ๑๓  บ้านดงศรีชมภู นายศรีจันทร์    โอพาตะ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๑๔  บ้านห้วยบาง  นายนัฐพล         โอพาตะ   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๑๕  บ้านดงน้อย  นายนิวัฒน์        เหมะธุลิน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๑๗  บ้านกุดตะกาบทุ่ง นายลำไพ เป้งคำภา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๑๘  บ้านตาดโพนไผ่ นายสันติ          สุราษฎร์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๑๙  บ้านหนองแวงคำ นายชารี   เมืองแทน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๒๐  บ้านธาตุพัฒนา นายพงษ์ศักดิ์     หัศกรรจ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 

 
 
 
 

โครงสร้าง..... 
 

 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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สภาองค์การ... 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
นายยงค์ชาย   ภูอ่าง 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ
นายปัญญา  มาดี 

 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ
นายศรทอง  โพธิ์ชัย 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ
นางรุ่งทอง  เจริญชัย 
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โครงสร้าง... 

 

นายพงศักดิ์  หัศกรรจ์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย 

รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ 

เลขานุการสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

นางอาภรณ์   สว่างศรี 

นายสมศักดิ์  สัตถาผล 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

นายชูเกียรติ   พาเสน่ห์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

นายทองมี  ภาวงศ์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 

นายเหรียญชัย  ธรรมจักร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 

นายบัญชา  พิมเภา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 

นายบันทม  เหระวัน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 

นางสาวอรัญญา  บุญรักษา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 

 

นายสวัน  เมืองแทน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 

นางฉวีวรรณ  บุญจันทร์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 

นายประวิทย์  สัตถาผล 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 

นายอนงค์ลักษณ์  แผ่นคำ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑7 

นายถวลิล  ราชคำ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑8 

นายสมานมิตร  ศรีระวรรณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑9 

 

นายวันชัย  พจนา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จำนวน  ๗  สำนัก/กอง) 
                       
 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น  หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒.  กองคลัง 
๓.  กองช่าง 
๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๖.  กองสวัสดิการสังคม 
๗.  กองส่งเสริมการเกษตร 

 

อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
พนักงานส่วนตำบล   จำนวน    ๓๕   คน 
สำนักงานปลัด    จำนวน   ๖   คน     ประกอบด้วย 
 ๑. นักบริหารงานท้องถิ่น     จำนวน     ๑     คน 
 ๒. หัวหน้าสำนักปลัด         จำนวน     ๑     คน 
 ๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน     ๑     คน 
 ๔. นักทรัพยากรบุคคล    จำนวน     ๑     คน 
 ๕. เจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน     ๑     คน 
 ๖. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน     ๑     คน 
กองคลัง    จำนวน   ๕    คน  ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง    จำนวน     ๑    คน 
 ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน     ๑    คน 
 ๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน    ๑     คน 
 ๔. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จำนวน     ๑     คน 
 ๕. เจ้าพนักงานพัสดุ    จำนวน     ๑     คน 
กองช่าง    จำนวน   4  คน   ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง    จำนวน     ๑     คน 
 ๒. นายช่างโยธา     จำนวน     2     คน 
 ๓. เจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน     ๑     คน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จำนวน   4   คน  ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน     ๑     คน 
 ๒. นักวิชาการสาธารณสุข    จำนวน     ๑     คน 
 ๓. เจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน    ๑     คน 
 4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข   จำนวน     1     คน 
กองการศึกษา     จำนวน   ๑๔   คน  ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   จำนวน    ๑    คน 
 ๒. นักวิชาการศึกษา    จำนวน     ๑    คน 

๓. คร ู      จำนวน   ๑๑   คน 
๔. เจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน     ๑    คน 
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กองสวัสดิการสังคม     จำนวน   3  คน  ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  จำนวน     ๑     คน 
 ๒. นักพัฒนาชุมชน    จำนวน     ๑     คน 
 3. เจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน     1     คน 
กองส่งเสริมการเกษตร     จำนวน   3  คน  ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  จำนวน     ๑    คน 
 ๒. นักวิชาการเกษตร    จำนวน     ๑    คน 
 3. เจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน     1    คน 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน    ๒1   คน    ประกอบด้วย 
 สำนักปลัด  จำนวน    3   คน 
 ๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน     ๑     คน 
  ๒. พนักงานขับรถยนต์    จำนวน     ๑     คน 
 3. พนักงานดับเพลิง    จำนวน     1     คน 

 กองคลัง  จำนวน    ๔   คน 
๑.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน    ๑     คน 

 ๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จำนวน    ๑     คน 
 ๓.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน     ๑     คน 
 ๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน     ๑     คน 

 กองช่าง  จำนวน   3   คน 
  ๑. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จำนวน     ๑     คน 
 ๒. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ    จำนวน     ๑     คน 
 3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จำนวน     1     คน 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        จำนวน   ๒   คน 
๑. พนักงานขับรถยนต์    จำนวน     ๑     คน 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล   จำนวน     ๑     คน 

 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน    7   คน 
 ๑. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    จำนวน     7     คน 

 กองสวัสดิการสังคม    จำนวน  ๑  คน 
๕.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จำนวน    ๑     คน 

 กองส่งเสริมการเกษตร   จำนวน  ๑  คน 
  ๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน     ๑     คน 

พนักงานจ้างท่ัวไป        จำนวน   ๓   คน   ประกอบด้วย 
 ๑. คนงานทั่วไป     จำนวน     ๑     คน 
 ๒. ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)    จำนวน     ๑     คน 
 ๓. ภารโรง     จำนวน     ๑     คน 
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร ประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล การช่วยเหลืองาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น 
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล,ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน, ประชุมการจัดอบรมกระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็ง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 
  2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งหมด 17 คน คณะผู้บริหาร 4 คน  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประกอบด้วย 
  1. นายสมศักดิ์  เหมือนหมาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  2. นายระพีพรรณ  สุทธิอาจ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  3. นางอาภรณ์  สว่างศรี  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 
  1. นายยงค์ชาย  ภูอ่าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
  2. นายปัญญา   มาด ี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
  3. นายศรทอง   โพธิ์ชัย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
  4. นางรุ่งทอง  เจริญชัย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
 
 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
  มีประชากรทั้งสิ้น 11,602 คน แยกเป็นชาย 5,708 คน หญิง 5,894 คน ในเขตตำบลวาริช
ภูมิ มีจำนวนครัวเรือน 4,659 ครัวเรือน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้าน ประชากร ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

3 ธาตุ 314 335 649 285 
4 ห้วยบาง 118 149 267 131 
5 กุดตะกาบ 559 639 1,238 412 
6 เหล่า 505 520 1,025 324 
7 กุดพร้าว 515 535 1,050 443 
8 ขอนขว้าง 341 345 686 241 
9 หนองแวง 282 256 538 203 

10 โพนไผ่ 332 343 675 292 
11 ภูแฉะ 200 211 411 199 
12 โพนทอง 161 174 335 113 
13 ดงสีชมภู 362 333 695 340 
14 ห้วยบาง 265 285 550 210 
15 ดงน้อย 132 138 270 113 
17 กุดตะกาบทุ่ง 314 334 648 223 

3. ประชากร 



 
 

หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
18 ตาดโพนไผ่ 596 602 1,198 510 
19 หนองแวงคำ 385 385 770 349 
20 ธาตุพัฒนา 277 310 587 271 
 รวม 5,708 5,894 11,602 4,659 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 0 ถึง 17 ปี 1,119 1,065 2,184 
อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี 3,609 3,699 7,308 
อายุ 61 ปีขึ้นไป 986 1,124 2,110 
 5,714 5,888 11,602 

 
 
 
 4.1 การศึกษา 
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีการจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จำนวน 8 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง ตามข้อมูล ดังนี้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง หมู่ที่ บ้าน จำนวนผู้ดูแลเด็ก 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล 3 ธาตุ 2 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ 17 กุดตะกาบทุ่ง 2 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า 6 เหล่า 3 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว 7 กุดพร้าว 2 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง 8 ขอนขว้าง 2 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 19 หนองแวงคำ 3 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่ 18 ตาดโพนไผ่ 2 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสีชมภู 13 ดงสีชมภู 2 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง หมู่ที่ บ้าน 
1 โรงเรียนบ้านห้วยบาง 4 ห้วยบาง 
2 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 6 เหล่า 
3 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 7 กุดพร้าว 
4 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 17 กุดตะกาบทุ่ง 
5 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 หนองแวง 
6 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 10 โพนไผ่ 

4. สภาพทางสังคม 
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โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวาริชวิทยา ตั้งอยู่บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 
 4.2 สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลวาริชภูมิ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวาริชภูมิ จำนวน 1 แหง่ ตั้งอยู่บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 17 แห่ง หมู่ที่ 3-15 และหมู่ที่ 17-20  
 4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน 
ประชาชน และทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ก็ได้กำหนดการป้องกันการ
เกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติเหตุอย่างถูกวิธี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำวาริชภูมิ ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนนหลักเป็นถนนที่ใช้ในการสัญจรไป
มาจากบ้านกุดตะกาบทุ่ง-โค้งกุดตะกาบ ตำบลวาริชภูมิ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 17 จุดทางหลวงสายอำเภอวาริชภูมิ-
อำเภอวังสามหมอ บริเวณบ้านดงน้อย บ้านภูแฉะ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังมีการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19  การจัดงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการแบบเว้นระยะห่าง ไม่มั่วสุม ในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จึงสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างปกติ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
 4.4 ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ได้
แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีผู้ที่ติดยา
เสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผล เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ 
ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือ
ตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
  (1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
  (2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  (3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
  (4) ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 
  (5) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
  (6) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
  (7) เสนอโครงการที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที ่พึ ่ง เพื่อขอรับการ
สนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร 
  (8) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  (9) ประสานให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน 
  (10) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไม่มี บขส.แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจำทางวิ่งผ่านไปจังหวัด 
ขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร 
 5.2 เส้นทางคมนาคม 
  การคมนาคมของตำบลวาริชภูมิ มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวตำบลได้ 3 เส้นทางหลัก ดังนี้ 
  1) ถนนสายพังโคน - วาริชภูมิ 
  2) ถนนสายกุดบาก - วาริชภูมิ 
  3) ถนนสายวังสามหมอ – วาริชภูมิ 
  ถนนภายในตำบล 
  ถนนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จะเป็นถนนลูกรัง ซึ่งมีสภาพใช้งานได้ไม่ดี
นัก จะลำบากในฤดูฝน และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลวาริชภูมิ จะมีการดำเนินการก่อสร้างทุกปี แต่
เนื่องจากมีความจำกัดในเรื่องของงบประมาณ จึงดำเนินการได้ไม่มากนัก สำหรับถนนดินส่วนมากจะเป็นถนนดิน
เข้าสู่พื ้นที่การเกษตร ซึ่งยังต้องได้รับการดูแลปรับปรุงให้ดียิ ่งขึ ้น เพราะประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาเพ่ือ
ประกอบการเกษตรกรรม 
 5.3 การไฟฟ้า 
  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 97 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว  และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
 5.4 การประปา 
  การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิไม่มีกิจการประปาในความรับผิดชอบของอบต. 
แต่ละหมู่บ้านได้รับริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาภัยแล้งอย่างหนักทั้งตำบล ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก น้ำที่กักเก็บไว้แห้ง พืชผลทางการเกษตร ต้นไม้ตายเสียหายจำนวนมาก ซึ่งทางองค์กาบริหารส่วน
ตำบลวาริชภูมิได้แก้ไขปัญหาโดยการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนที่ยังมีน้ำเพียงพอและจัดเครื่องสูบน้ำและน้ำมันในการ
บรรทุกน้ำ รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์ท่อน้ำต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ปัจจุบันปี พ.ศ. 2565 ในช่วงเดือน
สิงหาคม ถึงเดือน ตุลาคม 2565 มีฝนตกจำนวนมาก น้ำเต็มฝาย บึง หนอง สระ พืชผลทางการเกษตรได้ผลดี
อย่างมาก โดยเฉพาะข้าว 
 5.5 โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไม่มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก
ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้เร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร ใช้อยู่ 
 5.6 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง วัสดุ และครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำ
อำเภอ ซึ่งมีจำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.00-16.00 น. ในวันจันทร์ - เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวัน
อาทิตย์ และมีบริการขนส่งเอกชนให้บริการ 
  - มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 17 หมู่บ้าน 
  - มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
  - องค์กาบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยัง
ขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
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องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิในการดำเนินการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือดร้อน ก็สามารถยืมใช้ได้ 
 
 
 6.1 การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำสวน 
เลี้ยงสัตว์ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 6.2 การประมง 
  การประมงในเขตตำบลวาริชภูมิ คือ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เลี้ยงปลาในกระชัง และการเลี้ยง
ปลาในบ่อซีเมนต์ โดยการเลี้ยงจะกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  
 6.3 การปศุสัตว์ 
  การปศุสัตว์ในเขตตำบลวาริชภูมิ คือการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง เลี้ยงโค-กระบือ การเลี้ยงสุกร ซึ่ง
มีการเลี้ยงตามหมู่บ้านต่าง ๆ  
 6.4 การบริการ 
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
  - ปั๊มน้ำมัน   3  แห่ง 
  - ถังบนดิน (แบบหลอด) -  แห่ง 
  - ก๊าซหุงต้ม  4 แห่ง 
  - โรงสี   11 แห่ง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 
  - ร้านเสริมสวย  8  แห่ง 
  - ร้านค้า   77 แห่ง 
  - โรงแรม  4 แห่ง 
 6.5 การท่องเที่ยว 
  สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลวาริชภูมิ ได้แก่ วัดพระธาตุศรีมงคล ตั้งอยู่บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 และ
น้ำตกด่านแต้ ตั้งอยู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 
 6.6 การอุตสาหกรรม 
  ในเขตตำบลวาริชภูมิไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - กลุ่มไวท์เม่า   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มผลไม้มะม่วง  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  2 กลุ่ม 
  - กลุ่มน้ำยาล้างจาน  1  กลุ่ม 
  - กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มทอผ้า   4  กลุ่ม 
 6.8 แรงงาน 
  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำสวน 
เลี้ยงสัตว์ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้ 
  สถาบันทางศาสนาในเขตพ้ืนที่ตำบลวาริชภูมิ 
  1) วัดพระธาตุศรีมงคล หมู่ที่ 3,20 
  2) วัดทวีวิทยาราม หมู่ที่ 4,14 
  3) วัดศรีสะอาด หมู่ที่ 17  
  4) วัดบ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 6 
  5) วันโนนสะเคียน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 
  6) บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 8 
  7) วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9,19 
  8) วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 18 
  9) วัดบ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 
  10) วัดบ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13  
  11) วัดอารามแสงอรุณ หมู่ที่ 11 
  12) วัดป่าบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5  
 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
  งานประจำปีที่สำคัญของตำบลวาริชภูมิ ได้แก่ งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านนมัสการองค์พระธาตุ
ศรีมงคล บ้านธาตุ และบ้านธาตุพัฒนา งานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านกุดพร้าว งานภูไทรำลึก และงานบุญประเพณี
ตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นต้น 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษถิ่น  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น ของตำบลวาริชภูมิ คือภูมิปัญญาเก่ียวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไว้
ใช้เองในชุมชน และภูมิปัญญาเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมือง 
  ภาษาถ่ิน ของตำบลวาริชภูมิ คือ ภาษาภูไท 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือกลุ่มมะม่วงตำบลวาริชภูมิ แก้วมังกร และหวายที่
นิยมนำมาเป็นแกงหวาย ชุปหวาย 
 
 
  
 8.1 น้ำ 
 แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
 1. ฝาย    จำนวน  9  แห่ง 2. บ่อโยก  จำนวน  19 แห่ง 
 3. คลอง  จำนวน  4 สาย 4. ถังเก็บน้ำฝน  จำนวน  36  แห่ง 
 5. ประปาบาดาล จำนวน  7  แห่ง 6. สระ   จำนวน  7  แห่ง 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 ลำห้วย,ลำน้ำ  13   สาย ได้แก่ 
 1. ห้วยกุดพร้าว   2. ห้วยโขไม้แดง  3. ห้วยกุดอีอ่อน 
 4. ห้วยกุดจาน   5. ห้วยน้ำเค็ม  6. ห้วยเหล็กไฟ 
 7. ลำห้วยบาง   8. ห้วยแสด  9. ห้วยศาลา 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 10. ห้วยปลาหาง  11. ห้วยคำม่วง  12. ลำห้วยแล้ง 
 13. ลำห้วยกุดข้ี 
 8.2 ป่าไม้  
  ไม้และป่าไม้ของตำบลวาริชภูมิ ส่วนใหญ่จะมีหนาแน่นในเขตภูเขา โดยมีภูอ่างสอ ซึ่งอยู่ในเขต
ตำบลวาริชภูมิ และมีป่าสาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน นอกจากนั้นก็จะมีป่าไม้จากสวนยางพารา ซึ่งมีการปลูกอยู่
มากในเขตตำบลวาริชภซูม ิ
 8.3 ภูเขา 
  ภูเขาในเขตตำบลวาริชภูมิ ได้แก่ ภูอ่างสอ 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเขตตำบลวาริชภูมิ 
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ส่วนที่ส่วนที่    44  
  
 
 
 

 
แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิตามยทุธศาสตร์การพัฒนา 

คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

ผลสำเร็จของจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) 
โดยการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) ปี พ.ศ.2565 
ที่นำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 การจ่ายขาดเงินสะสม เงินเหลือจ่าย 

และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

ที่ ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 

นำไปตั้งเป็น
ข้อบัญญัตปิี 2565  
จ่ายขาดเงินสะสม 

เงินเหลือจ่าย 
และจากงบประมาณ

อื่นๆ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(61-65) 

และเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่ 1-3) 

เฉพาะของปี 2565 

1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9 11 81.81 

2 การพัฒนาด้านการค้า การลงทนุ และการท่องเที่ยว 4 4 100 
3 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 25 27 92.59 
4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ยั่งยืน 
2 2 100 

5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 138 140 98.57 
 รวมทั้งสิ้น 178 182 97.80 

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) ในปี 2565 จำนวน   182   โครงการ 
จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้จริงเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565  จ่ายขาดเงินสะสม 
เงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนและเงินสมทบจากส่วนราชการอ่ืน  จำนวน  178   โครงการ 
 
   คิดเป็นร้อยละ    =  178    x  100 
                  182   
 
       =       97.80  

 

(๒)  สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จ่ายขาดเงินสะสม เงินเหลือจ่าย 
โดยการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) ปี 2565 

ที่ดำเนินการจริง กับข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  
การจ่ายขาดเงินสะสม และเงินเหลือจ่าย 

 
ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี

ที่ 
 

โครงการ 
 

ข้อบัญญัต ิ
(หน้า) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(หน้า) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร   
๑ โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวาริชภูม ิ 323 เพิ่มเติม 3/64 หน้า 8 
๒ โครงการฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม ้ 322 เพิ่มเติม 3/64 หน้า 8 
๓ โครงการซ่อมแซมลำห้วยและฝายนำ้ล้นและฝายแม้ว (ฝายมชีีวติ) 309 เพิ่มเติม 3/64 หน้า 9 
๔ โครงการขุดลอกลำห้วยปลาหาง บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (จุดนานานางแสงจนัทร์ 

ร่มเย็น) 
โอนงบฯครั้งที่ 17 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า 9 

๕ โครงการขุดลอกลำห้วยกุดไผ่ บา้นธาตุ หมู่ที่ 3 โอนงบฯครั้งที่ 17 เพิ่มเติม 3/64 หน้า 9 

๖ โครงการขุดลอกคลองห้วยบาง บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 โอนงบฯครั้งที่ 17 เพิ่มเติม 3/64 หน้า 10 

๗ ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) บา้นกุดตะกาบทุง่ หมู่ที่ 17 บริเวณลำ
ห้วยเหล็กไฟ จุดนานางอุราวรรณ นรินทร ์

โอนงบฯครั้งที่ 17 เพิ่มเติม 3/64 หน้า 10 

8 ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) บา้นกุดตะกาบทุง่ หมู่ที่ 17  จุดนานาย
อุทัย พจนา 

โอนงบฯครั้งที่ 17 เพิ่มเติม 3/64 หน้า 10 

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบนำ้บาดาลแบบ (Summersible 
Pump) บ้านเหลา่ หมู่ที่ 6 

โอนงบฯครั้งที่ 14 
เพิ่มเติม 3/64 หน้า 10 

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 9 โครงการ รวม 11 โครงการ 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ที่ โครงการ 

 
ข้อบัญญัติ 

(หน้า) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(หน้า) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว   
1 โครงการจัดงานต่างๆ (รัฐพิธี) 128 ๕๖ 
2 โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง 257 ๕๗ 
3 โครงการส่งเสริมประเพณีวนัสำคัญทางศาสนา (วนัอาสฬหบชูาและวัน

เข้าพรรษา) 
257 ๕๗ 

 
4 โครงการสบืสานงานภูไทรำลึก กิ่งกาชาดอำเภอฯ 58 
    
    
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม   4   โครงการ รวม  4  โครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ที ่ โครงการ 

 
ข้อบัญญัติ 

(หน้า) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(หน้า) 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพใน

การแข่งขัน 
  

1 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 202 ๖๐ 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 253 เพิ่มเติม 3/64 หน้า15 
3 โครงการอาหารเสริม(นม) แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบล

วาริชภูมิ  
204 ๖๐ 

4 โครงการอาหารกลางวนัสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลวาริชภูมิ 203 ๖๑ 
5 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 203 76 
6 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 225 ๖๒ 
7 โครงการเดิน วิ่ง ปัน่ สร้างสุขภาพ 225 ๖๒ 
8 โครงการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลวาริชภูม ิ พัฒนาสังคมฯ ๖๘ 
9 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑05 เพิ่มเติม 3/64 หน้า16 

10 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑05 เพิ่มเติม 3/64 หน้า16 
11 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๑06 เพิ่มเติม 3/64 หน้า16 
12 โครงการส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอายุ 240 เพิ่มเติม 3/64 หน้า14 
13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 173 เพิ่มเติม 3/64 หน้า11 
14 โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพของประชาชน 252 เพิ่มเติม 3/64 หน้า15 
15 จัดซือ้อุปกรณ์กีฬา  255 ๖๗ 
16 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 255 เพิ่มเติม 3/64 หน้า13 
17 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผสัอาหาร 227 เพิ่มเติม 3/64 หน้า12 

18 โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลวารชิภูม ิ 227 เพิ่มเติม 3/64 หน้า12 
19 โครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. 246 เพิ่มเติม 3/64 หน้า14 
๒0 โครงการสนบัสนนุ คชจ.ในการจัดการศึกษาสำหรบั ศพด. ๑๑๐ ๖๑ 
๒1 โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริฯ 224 ๖๒ 
๒2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ้า 226 ๖๓ 
๒3 โครงการซ่อมแซมห้องน้ำและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ พัฒนาสังคมฯ ๖๕ 
๒4 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส พัฒนาสังคมฯ ๖๕ 
๒5 อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภมูิตามโครงการรวมนำ้ใจไทวาริช 246 เพิ่มเติม 3/64 หน้า14 
 รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 25  โครงการ 2๗  โครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ที ่ โครงการ 
 

ข้อบัญญัติ 
(หน้า) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(หน้า) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

  

1 โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ 226 เพิ่มเติม 3/64 หน้า17 
2 โครงการคลองสวย นำ้ใส 250 ๗๐ 

    
    
    
    
    
 รวมยุทธศาสตร์ที่   4   2  โครงการ ๒  โครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ที ่ โครงการ 

 
ข้อบัญญัติ 

(หน้า) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(หน้า) 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
๑ โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัด อบต.สัญจรพบ

ประชาชน 
129 ๗๓ 

๒ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. 174 เพิ่มเติม 3/64 หน้า21 
๓ โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อปท.ตามกฎหมายกำหนด 217 เพิ่มเติม 3/64 หน้า19 
๔ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 131 ๗๓ 

๕ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีความจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนใน
ตำบลวาริชภูมิ (เงินสำรองจ่าย) 

๑06 ๗๕ 

๖ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 183 ๗๕ 
๗ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 175 เพิ่มเติม 3/64 หน้า21 
8 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินงาน 130 เพิ่มเติม 3/64 หน้า19 
9 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการรักษาวินัย 133 เพิม่เติม 3/64 หน้า20 

10 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 132 เพิ่มเติม 3/64 หน้า20 
๑1 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 107 เพิ่มเติม 3/64 หน้า22 
๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านห้วยบาง หมู่ 4  

(สายนายสมบัติ สุทธิอาจ) 
249 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า23 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพ่ือการเกษตร บ้านกุดพร้าว หมู่ 7  
(สายนานายสายมล จำเริญเศษ) 

249 เพิ่มเติม 3/64 หน้า23 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านภูแฉะ หมู่ 11 (ภายในหมู่บ้าน) 249 เพิ่มเติม 3/64 หน้า23 
๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงสีชมภู หมู่ ๑3  

(สาย พ.ต.ท.สมศักดิ์  บุญรักษา) 
249 เพิ่มเติม 3/64 หน้า24 

๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ ๑7  
(สายนานายคำเคน ชัยชนะ) 

248 เพิ่มเติม 3/64 หน้า24 

๑๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านธาตุพัฒนา หมู่ 20  
(สายนานายพิชิต สุทธิอาจ) 

249 เพิ่มเติม 3/64 หน้า24 

18 โครงการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซล่าเซลล์) ภายในตำบลวาริชภูมิ 
จำนวน 64 ต้น 

โอนงบครั้งที่
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า23 

19 จ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนในตำบลวาริชภูมิ 301/โอน
งบครั้งที่ 17 

94 

20 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนแอสฟัลติก ในเขตตำบลวาริชภูมิ  301/โอน
งบครั้งที่ 
12,14 

๑๑๒ 

21 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10  283 เพิ่มเติม 3/64 หน้า37 
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ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ที่ โครงการ 

 
ข้อบัญญัติ 

(หน้า) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(หน้า) 
๒๒ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ภายใน อบต.วาริชภูมิ 283 เพิ่มเติม 3/64 หน้า53 
๒๓ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 283 เพิ่มเติม 3/64 หน้า35 
๒๔ โครงการก่อสร้างศาลอเนกประสงค์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 283 เพิ่มเติม 3/64 หน้า41 

๒๕ ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ศาลปู่ตา) 284 เพิ่มเติม 3/64 หน้า43 
๒๖ ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายใน อบต.วาริชภูมิ (ต่อจากงบปี 64) 284 เพิ่มเติม 3/64 หน้า53 
๒๗ ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ภายใน อบต.วาริชภูมิ (ห้องกองช่าง) 284 เพิ่มเติม 3/64 หน้า53 
28 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (บริเวณศาลาอเนกประสงค์) โอนงบครั้งที่ 

14 
เพิ่มเติม 3/64 หน้า54 

29 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (บริเวณศาลาอเนกประสงค์) โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า54 

30 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ภายใน อบต.วาริชภูมิ (ห้องกอง
สาธารณสุขฯ) 

โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า54 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสาย
หน้าบ้านนายเสงี่ยม ศรีวงศ์ษา) 

285 เพิ่มเติม 3/64 หน้า29 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุง่ หมู่ที่ 17 (ถนน
สายเข้าบ้านนายทวีศักดิ์ ศรีสำราญ) 

285 เพิ่มเติม 3/64 หน้า45 

๓3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสาย
หน้าบ้านนายยก วงศ์ตาหล้า) 

286 เพิ่มเติม 3/64 หน้า29 

๓4 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายซอยนางจุรี
รัตน์ บุญลาโภ) 

286 เพิ่มเติม 3/64 หน้า33 

๓5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายไป
ป่าช้า) 

287 เพิ่มเติม 3/64 หน้า34 

๓6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายลง
ทุ่งนา-บ้านนางวารี) 

287 เพิ่มเติม 3/64 หน้า34 

๓7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนนสาย
น้ำประปา) 

288 เพิ่มเติม 3/64 หน้า42 

๓8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมภู หมู่ที ่13 (ถนนสาย
หน้าบ้านนายสมปอง นามวงศ์) 

288 เพิ่มเติม 3/64 หน้า42 

๓9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 คุ้มใหม ่
(ถนนสายวัดป่าภูน้อย) 

289 เพิ่มเติม 3/64 หน้า47 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 คุม้ใหม่ 
(ถนนสายข้างหนองเม็ก) 

289 เพิม่เติม 3/64 หน้า46 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายหน้าบ้าน
นายโกเมน-นายประหยัด) 

290 เพิ่มเติม 3/64 หน้า25 
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ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ที ่ โครงการ 

 
ข้อบัญญัติ 

(หน้า) 
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

(หน้า) 
42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายหน้าบ้าน

นายอัคเดช พจนา) 
290 เพิ่มเติม 3/64 หน้า25 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนนสายหน้า
บ้าน ด.ต.อาคม พจนา) 

292 เพิม่เตมิ 3/64 หน้า39 

๔4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนนสาย
หน้าบ้านนางดำรง พลจางวาง) 

291 เพิ่มเติม 3/64 หน้า50 

๔5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (ถนนสาย
หนองลุมพุก) 

291 เพิม่เติม 3/64 หน้า40 

๔6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายหน้า
บ้านนายวันดี เหล่าขันตี) 

292 เพิ่มเติม 3/64 หน้า37 

๔7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนนสายหน้า
บ้านนางผ่องใส) 

293 เพิ่มเติม 3/64 หน้า38 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนน
สายหน้าบ้าน นายประยอม เมืองแทน) 

293 เพิ่มเติม 3/64 หน้า49 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนน
สายหน้าบ้าน นายมงคล พรึง่พร้อม) 

293 เพิ่มเติม 3/64 หน้า49 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสาย
สำนักสงฆ์ชัยมงคล) 

294 เพิ่มเติม 3/64 หน้า43 

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนสาย
สำนักสงฆ์ชัยมงคล) 

294 เพิ่มเติม 3/64 หน้า28 

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนนสายหน้า
บ้านนายสวัสดิ์ ชาวุฒิ) 

295 เพิ่มเติม 3/64 หน้า31 

๕3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายนาย
ประหยัด เจริญไชย) 

โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า54 

๕4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนสาย
หนองโพน) 

โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า55 

๕5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนนสายนาย
เซ็ง หวลสีไท) 

โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า55 

๕6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมูท่ี ่12 (ถนนสาย
นายทอง ผิวหูม) 

โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า55 

๕7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสาย
นางสมหมาย บุตรพรหม) 

โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า56 

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมูท่ี ่7 (ถนนสายรอบ
วัดด้านลานกีฬาอเนกประสงค์) 

โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า56 



                             

- 45 - 
 

ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ที่ โครงการ 

 
ข้อบัญญัติ 

(หน้า) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(หน้า) 
59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายลง

ทุ่งนา-บ้านเหล่า) 
โอนงบครั้งที่ 

14 
เพิ่มเติม 3/64 หน้า56 

60 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (รอบเมรุป่าช้า
บ้านขอนขว้าง) 

โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า57 

61 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยบาง หมู่ที ่14 (สายป่าช้าบ้านห้วยบาง) 295 เพิ่มเติม 3/64 หน้า44 
62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสายข้าง

บ้านนายพิทักษ์ สุขสร้อย) 
295 เพิ่มเติม 3/64 หน้า30 

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนสาย
หน้าตลาดนัดคลองถม) 

296 เพิ่มเติม 3/64 หน้า45 

64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายศาลาหอ
สูตร-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7) 

296 เพิ่มเติม 3/64 หน้า33 

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดงน้อย หมูท่ี่ 15 (ถนนสายหน้าบ้าน
นายวิจิตร ดาบชัย) 

297 เพิ่มเติม 3/64 หน้า44 

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 (ถนนสายหน้าบ้าน
อาจารย์สมศักดิ์ เหมะธุลิน) 

297 เพิ่มเติม 3/64 หน้า44 

67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนนสาย
หน้านนายมานิต บุญรักษา) 

298 เพิ่มเติม 3/64 หน้า  

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนนสายหน้าบ้าน
นายมังกร เหมะธุลิน) 

298 เพิ่มเติม 3/64 หน้า39 

69 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนสายหน้า
บ้านนายแหวน โพธิ์ชัย) 

299 เพิม่เติม 3/64 หน้า36 

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนนสายบ้านนายหก 
เมืองซอง) 

299 เพิ่มเติม 3/64 หน้า32 

71 โครงการก่อสร้างลานคสล.บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (หลังวัดพระธาตุศรีมงคล) 300 เพิ่มเติม 3/64 หน้า27 

72 โครงการวางท่อกลม คสล.บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (หน้าวัดพระธาตุศรีมงคล) 300 เพิ่มเติม 3/64 หน้า27 
73 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายปา่ช้าห้วยบาง-ทุ่งนา) 300 เพิ่มเติม 3/64 หน้า44 

74 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 
(ถนนสายข้างวัดศรีบุญเรือง) 

301 เพิ่มเติม 3/64 หน้า36 

75 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9(สายบ้าน
ห้วยบาง-หนองแวง) 

โอนงบครั้งที่ 
17 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า57 

76 โครงการต่อเติมระบบสูบน้ำประปาบ้านดงสีชมภู หมูท่ี ่13 โอนงบครั้งที ่
17 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า57 

77 โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 โอนงบครั้งที่ 
17 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า58 
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ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ที่ โครงการ 

 
ข้อบัญญัติ 

(หน้า) 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(หน้า) 
78 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 -บ้านกุดพร้าวหมู่ที่ 7(ถนนสาย

นานายศรีเทพ เหมะธุลิน-โคกสนุก) 
302 เพิ่มเติม 3/64 หน้า31 

79 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (สายนานายทองเรียบ สีแดง ลง
เข่ือน) 

302 เพิม่เติม 3/64 หน้า30 

80 โครงการซอ่มแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสายหนองอั้น) 302 เพิ่มเติม 3/64 หน้า30 

81 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนสายบา้นกุดตะกาบทุ่ง 
หมู่ที่ 17-บ้านหนองแวง หมู่ที่ 19) 

302 เพิ่มเติม 3/64 หน้า45 

82 โครงการซอ่มแซมถนนลูกรัง บา้นกดุตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนสายสวนนายสมพัด 
สอนนุชาติ) 

303 เพิ่มเติม 3/64 หน้า46 

83 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนสายสวนนายสำราญ ภา
วงศ์) 

303 เพิ่มเติม 3/64 หน้า46 

84 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดพรา้ว หมู่ที่ 7 (ถนนสายโคกคำบง) 303 เพิม่เติม 3/64 หน้า33 
85 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายไปป่าช้า) 303 เพิ่มเติม 3/64 หน้า35 

86 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายรอบหนองคำลี้) 304 เพิ่มเติม 3/64 หน้า35 

87 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นดงสชีมภู หมู่ที่ 13 (สายสวน ด.ต.ประจักษ์ พจนา) 304 เพิ่มเติม 3/64 หน้า42 
88 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 คุ้มใหม่(ถนนสายนาตาเครือ) 304 เพิ่มเติม 3/64 หน้า48 

89 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 คุ้มใหม่ (ถนนสายลงห้วยแสด) 304 เพิ่มเตมิ 3/64 หน้า48 

90 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 คุ้มใหม่ (ถนนสายปา่ชา้บา้น
ตาดโพนไผ่) 

305 เพิ่มเติม 3/64 หน้า47 

91 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 คุ้มใหม่ (ถนนสายภูไม้เปรา) 305 เพิม่เติม 3/64 หน้า47 

92 โครงการซอ่มแซมถนนลูกรัง บา้นตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 คุ้มใหม่ (ถนนสายกกไฮ) 305 เพิ่มเติม 3/64 หน้า48 

93 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายบา้นธาตุ-บ้านนาบ่อ) 305 เพิ่มเติม 3/64 หน้า26 
94 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายหลังรา้น JP) 305 เพิม่เติม 3/64 หน้า26 

95 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นธาตุพฒันา หมู่ที่ 20 (ถนนสายนา ร.ต.ท.เย่น นาม
ประมา) 

306 เพิ่มเติม 3/64 หน้า52 

96 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นธาตุพฒันา หมู่ที่ 20 (ถนนสายนานายประเสริฐ 
อินทรพาณิชย ์

306 เพิ่มเติม 3/64 หน้า51 

97 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นธาตุพฒันา หมู่ที่ 20 (ถนนสายสามแยกทา่น้ำประปา-
โนนสูง) 

306 เพิ่มเติม 3/64 หน้า52 

98 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโพนทอง หมู่ที่ 12 (สายไปหนองลุมพุก) 306 เพิ่มเติม 3/64 หน้า41 

99 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนภายในหมู่บ้าน) 307 เพิ่มเติม 3/64 หน้า38 

100 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายโพนไผ่ หมู่ที่ 10-บา้นดงสี
ชมภู หมู่ที่ 13) 

307 เพิ่มเติม 3/64 หน้า37 
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ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ที่ โครงการ 

 
ข้อบัญญัติ 

(หน้า) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(หน้า) 
101 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายสวนอาจารยค์รองศักดิ์ ศรี

ละวรรณ) 
307 เพิ่มเติม 3/64 หน้า38 

102 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนนภายในหมู่บ้าน) 307 เพิ่มเติม 3/64 หน้า40 
103 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9-

บ้านขอนขวา้ง หมู่ที่ 8) 
308 เพิ่มเติม 3/64 หน้า36 

104 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนสายสำนักสงฆ์โนนหิน
ห่าว) 

308 เพิม่เติม 3/64 หน้า50 

105 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายบ้านอาจารย์วิมล มิ่ง
วงศ์) 

308 เพิ่มเติม 3/64 หน้า43 

106 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนสายบ้านนายสมบตัิ สุทธิอาจ) 308 เพิ่มเติม 3/64 หน้า28 

107 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นเหล่า หมู่ที่ 6 (เร่ิมจากหน้าบา้นนางสินทอน ทอง
โคตร ไปศาลา SML) 

309 เพิ่มเติม 3/64 หน้า32 

108 โครงการถมดินคันทาง บา้นห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายบา้นห้วยบาง หมู่ที่ 4-บา้นดง
สีชมภู หมู่ที่ 13) 

309 เพิ่มเติม 3/64 หน้า28 

109 โครงการลงหินลูกรังภายใน อบต.วาริชภูมิ  309 เพิ่มเติม 3/64 หน้า53 

110 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนสายหน้า
บ้านนางบุญชู จางจันทร์) 

310 เพิ่มเติม 3/64 หน้า50 

111 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนสายหน้า
บ้านนายชาร ีเมืองแทน) 

310 เพิ่มเติม 3/64 หน้า49 

112 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า58 

113 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า58 

114 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนนภายในหมูบ่้าน) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า58 

115 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า59 

116 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นขอนขวา้ง หมู่ที่ 8 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครัง้ที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า59 

117 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า59 

118 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายหน้าบา้นนายวันด)ี โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า59 

119 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนนสายบ้านภูแฉะถึงอบต.วาริช
ภูมิ) 

โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า60 
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ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ที่ โครงการ 

 
ข้อบัญญัติ 

(หน้า) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(หน้า) 
120 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโพนทอง หมู่ที่ 12 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งที่ 

12 
เพิ่มเติม 3/64 หน้า60 

121 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรั บ้านดงสชีมภู หมู่ที่ 13 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิม่เติม 3/64 หน้า60 

122 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า60 

123 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า61 

124 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า61 

125 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า61 

126 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นธาตุพฒันา หมู่ที่ 20 (ถนนสายนายวิรชั พจนา) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า61 

127 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นธาตุพฒันา หมู่ที่ 20 (ถนนสายสวนน้ำประปา) โอนงบครั้งที่ 
12 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า62 

128 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายป่าช้าห้วยบาง-หัวนาหนอง) โอนงบครั้งที ่
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า62 

129 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนนซอยข้างบา้นผู้ใหญ่บา้นนาย
ทักษิณ มุงเพีย) 

โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า62 

130 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9-
บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17) 

โอนงบครั้งที ่
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า62 

131 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายไปหนองอึ่ง) โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า63 

132 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายหนองทางววั) โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า63 

133 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นดงสชีมภู หมู่ที่ 13 (ถนนสายไปบ่อนไก่ ไปสวนปาล์ม) โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า63 

134 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นดงสชีมภู หมู่ที่ 13 (ถนนข้างสำนักงาน อบต.วาริช
ภูมิ) 

โอนงบครั้งที ่
14 

เพิม่เติม 3/64 หน้า63 

135 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนซอยตรงข้ามโรงงานรับ
ซื้อเศษยางพาราศรีตรัง) 

โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า64 

136 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนสายภูดินแดง) โอนงบครั้งที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า64 
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ตารางเปรียบเทียบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ที่ โครงการ 

 
ข้อบัญญัติ 

(หน้า) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(หน้า) 
137 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนสายแยกปา่หวายเชื่อม

ถนนวัดถ้ำพระบาง) 
โอนงบครัง้ที่ 

14 
เพิม่เติม 3/64 หน้า64 

138 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นธาตุพฒันา หมู่ที่ 20 (ถนนสายคอกวัวนายแมว) โอนงบครัง้ที่ 
14 

เพิ่มเติม 3/64 หน้า64 

 รวมยุทธศาสตร์ที่   ๕   138  
โครงการ 

140 โครงการ 

 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕64– กันยายน ๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์กา ร
บริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า 
ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนำมากำหนด
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทำให้ประชาชนไม่
พึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ส่วนที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ
อำเภอวาริชภมูิ  จังหวดัสกลนคร 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

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

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

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

(๒) (๒) 

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

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

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) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

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

 (๓)  (๓) 

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

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

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) 

๖๐ 
(๑๐) 

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

(๑๐) (๑๐) 

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

(๑๐) (๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ
อำเภอวาริชภมูิ  จังหวดัสกลนคร 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

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

(๕) (๕) 

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

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนด
ไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

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

(๕) (๕) 

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

(๕) (๕) 
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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 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท ี ่  ส า ม า ร ถ ว ั ด ไ ด ้  ( measurable)  ใ ช ้ บ อก ป ร ะส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเน ินงานตามโครงการ (๒) ว ัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

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



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-๒๕65) 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕9 มาตรา ๒53 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยการรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ
ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญั ติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29(3) 
และข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕9 มาตรา ๒53 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29(3) และข้อ 30 (5) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือให้ประชาชน
ได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  ดังนี้ 
  ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
       “วาริชภูมิน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ AEC” 
  ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
   ๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีน้ำอุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียง มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรใช้ทำการเกษตรตลอดฤดูกาล 
   ๒. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ปลอดจากยาเสพติด ให้บริการด้าน
การศึกษาทุกระบบเพ่ือพัฒนาคน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของประเพณีของท้องถิ่น 
   ๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและมีการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
   ๕. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม เพ่ือรองรับ AEC มีอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ มีความเข้มแข็งของชุม สามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนว
พระราชดำริแบบเศรษฐกิจพอเพียง    
  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาไว้ ๕ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

/ยุทธศาสตร์... 



-2- 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๑.๒ แผนงานการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

  ๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
  ๒.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
  3.2 แผนงานสาธารณสุข 
  ๓.3 แผนงานงบกลาง  
  3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  3.6 แผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยัง่ยืน 
  ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๔.2 แผนงานสาธารณสุข    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 
  ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
  5.2 แผนงานงบกลาง 
  5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
  5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ง. การวางแผนพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – ๒๕65) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาในเขตพ้ืนที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
๒๕๖5) ฉบับเพ่ิมเติม 1- 3 เฉพาะปีงบประมาณ 2565 รวม 182 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี้  
 
 
 
 



 

ที่ ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 

นำไปตั้งเป็น
ข้อบัญญัตปิี 2565  
จ่ายขาดเงินสะสม 

เงินเหลือจ่าย 
และจากงบประมาณ

อืน่ๆ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(61-65) 

และเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่ 1-3) 

เฉพาะของปี 2565 

1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9 11 81.81 

2 การพัฒนาด้านการค้า การลงทนุ และการท่องเที่ยว 4 4 100 
3 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 25 27 92.59 
4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ยั่งยืน 
2 2 100 

5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 138 140 98.57 
 รวมทั้งสิ้น 178 182 97.80 

 
 

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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จ านวนโครงการ



จ. การจัดทำงบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมือ่วันที่ 10 กันยายน 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ  
และเงินงบอ่ืน ๆ จำนวน 179 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณและงบประมาณอ่ืน ๆ  จำนวน 
42,920,053 บาท ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามตาราง  
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ
ของงประมาณ

ทั้งหมด 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9 830,000  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาดา้นการค้า การลงทนุ และ
การท่องเที่ยว 

4 175,000  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

25 26,304,783  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

2 120,000  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

139 15,490,260  

รวม 178 42,920,053 100 

สรุป  ผลการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
๑. จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ 178 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.80 ของ

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. จำนวนงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ 42,920,053 คิดเป็นร้อยละ 83.65 ของงบประมาณ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ ผลการ... 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕๖5) 

(www.dla.go.th) 
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ฉ. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายละเอียดโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ/ลงนามสัญญา/กันเงินยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ไม่ได้ดำเนินการ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัต/ิโอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวาริชภูม ิ ข้อบัญญัติปี 2565 กองส่งเสริม
การเกษตร 

30,000 27,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม ้ ข้อบัญญัติปี 2565 กองส่งเสริม
การเกษตร 

20,000 20,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการซ่อมแซมลำห้วยและฝายน้ำล้น ฝายแม้ว (ฝายมีชีวิต) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 150,000 68,600 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
4 โครงการขุดลอกลำห้วยปลาหาง บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (จุดนานางแสงจันทร์ ร่มเย็น) โอนงบครั้งท่ี 17 กองช่าง 80,000 80,000 กันเงินรอดำเนินการ 
5 โครงการขุดลอกลำห้วยกุดไผ่ บ้านธาตุ หมู่ท่ี 3 โอนงบครั้งท่ี 17 กองช่าง 100,000 100,000 กันเงินรอดำเนินการ 
6 โครงการขุดลอกคลองห้วยบาง บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 โอนงบครั้งที่ 17 กองช่าง 100,000 100,000 กันเงินรอดำเนินการ 
7 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ลำห้วยเหล็ก

ไฟ จุดนานางอุราวรรณ นรินทร์) 
โอนงบครั้งท่ี 17 กองช่าง 100,000 100,000 กันเงินรอดำเนินการ 

8 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (นานายอุทัย 
พจนา) 

โอนงบครั้งท่ี 17 กองช่าง 100,000 100,000 กันเงินรอดำเนินการ 

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ (Submersible Pump) 
พร้อมอุปกรณ์ บ้านเหลา่ หมู่ที่ 6 

โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 150,000 150,000 กันเงินรอดำเนินการ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 830,000 745,600  
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัต/ิโอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการจดังานต่าง ๆ (งานรัฐพิธีประจำปี) ข้อบัญญัติปี 2565 สำนักปลดัฯ 
 

105,000 89,695 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง ข้อบัญญัติปี 2565 กองการศึกษาฯ 
 

10,000 10,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคญัทางศาสนา (วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา) ข้อบัญญัติปี 2565 กองการศึกษาฯ 60,000 55,315 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
4 โครงการสืบสานงานภูไทรำลึก(ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภมูิ) กิง่กาชาดอำเภอ

วาริชภูม ิ
กองการศึกษาฯ  -  - ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้าง การลงทุนและการท่องเท่ียว 175,000 155,010  
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัต/ิโอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาต ิ ข้อบัญญัติปี 2565 กองการศึกษาฯ 10,000 0 ไม่ได้ดำเนินการ 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ข้อบัญญัติปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 10,000 10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการอาหารเสรมิ(นม)แก่ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลวาริชภูมิ ข้อบัญญัติปี 2565 กองการศึกษาฯ 1,479,518 1,456,414.72 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
4 โครงการอาหารกลางวันสำหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลวาริชภูม ิ ข้อบัญญัติปี 2565 กองการศึกษาฯ   ดำเนินการแล้วเสร็จ 
5 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติปี 2565 กองการศึกษาฯ 1,135,500 1,079,090 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติปี 2565 กองการศึกษาฯ   ดำเนินการแล้วเสร็จ 
7 โครงการควบคมุโรคไข้เลือดออก ข้อบัญญัติปี 2565 กองสาธารณสุขฯ 190,000 182,304 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
8 โครงการเดิน - วิ่ง - ปั่น สร้างสุขภาพ ข้อบัญญัติปี 2565 กองสาธารณสุขฯ 60,000 60,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
9 ประชุมคณะบริการสภาเด็กและเยาวชนตำบลวาริชภมู ิ ร่วมกับ พมจ.

สกลนคร 
กองสวัสดิการสังคม  -  - ดำเนินการแล้วเสร็จ 

10 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ ข้อบัญญัติปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 7,071,600 7,069,200 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
11 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 15,368,800 15,363,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
12 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ข้อบัญญัติปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 211,900 202,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผูสู้งอายุ ข้อบัญญัติปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 30,000 30,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
14 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ ข้อบัญญัติปี 2565 สำนักปลดั 

(งานป้องกันฯ) 
6,565 0 ไม่ได้ดำเนินการ 

15 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ข้อบัญญัติปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 20,000 20,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
16 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์กีฬา ข้อบัญญัติปี 2565 กองการศึกษาฯ 150,000 149,960 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
17 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ ข้อบัญญัติปี 2565 กองการศึกษาฯ 110,000 109,970 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
18 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผูส้ัมผัสอาหาร ข้อบัญญัติปี 2565 กองสาธารณสุขฯ 1,000 0 ไม่ได้ดำเนินการ 
19 โครงการอบรมอาสาปศุสตัว์ตำบลวาริชภูม ิ ข้อบัญญัติปี 2565 กองสาธารณสุขฯ - - ไม่ได้ดำเนินการ 
20 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการรว่มในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ข้อบัญญัติปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 20,000 20,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
21 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติปี 2565 กองสาธารณสุขฯ 30,000 17,466 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
22 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข 
ข้อบัญญัติปี 2565 กองสาธารณสุขฯ 340,000 340,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัต/ิโอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

23 โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาดอำเภอวาริชภูม ิ ข้อบญัญัติปี 2565 กองสวัสดิการสังคม 20,000 20,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
24 โครงการซ่อมแซมห้องน้ำและปรับสภาแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับผู้พกิาร พมจ.สกลนคร กองสวัสดิการสังคม   ดำเนินการแล้วเสร็จ 
25 โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศัย ผู้ยากไร้และผูด้้อยโอกาส พมจ.สกลนคร กองสวัสดิการสังคม 40,000 40,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวมยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 26,304,783 26,169,404.72  
 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัต/ิโอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ ข้อบัญญัติปี 2565 กองสาธารณสุขฯ 20,000 17,900 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการคลองสวย น้ำใส ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 99,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวมยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 120,000 117,400  
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัต/ิโอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดอบต.สญัจรพบประชาชน ข้อบัญญัติปี 2565 สำนักปลดั 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจำ อปท. ข้อบัญญัติปี 2565 สำนักปลดั 

(งานป้องกันฯ) 
30,000 0 ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อปท.ตามกฎหมายกำหนด ข้อบัญญัติปี 2565 สำนักปลดั 1,020,000 1,019,454.50 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
4 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ข้อบัญญัติปี 2565 สำนกัปลดั - - ไม่ได้ดำเนินการ 
5 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัในกรณีความจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนในตำบลวาริช

ภูมิ (งบกลาง เงินสำรองจ่าย) 
ข้อบัญญัติปี 2565 สำนักปลดั 21,470 12,900 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญปีใหม่ สงกรานต ์ ข้อบัญญัติปี 2565 สำนำปลดั 

(งานป้องกนัฯ) 
60,000 46,840 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ข้อบัญญัติปี 2565 สำนักปลดั 

(งานปอ้งกันฯ) 
20,000 0 ไม่ได้ดำเนินการ 

8 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินงาน ข้อบัญญัติปี 2565 สำนักปลดั 15,000 0 ไม่ได้ดำเนินการ 
9 โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาข้าราชการรักษาวินัย ข้อบัญญัติปี 2565 สำนักปลดั 15,000 15,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

10 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจรติ ข้อบญัญัติปี 2565 สำนักปลดั 15,000 14,920 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ข้อบัญญัติปี 2565 สำนักปลดั 

(งบกลางรายจ่าย
ตามข้อผูกพัน) 

20,000 0 ไม่ได้ดำเนินการ 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านกดุพร้าว หมู่ที่ 7(สายนานายสายมล 
จำเรญิเศษ) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง   อุดหนนุการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บา้นภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ภายในหมู่บ้าน) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง   อำเภอพังโคน 
14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (สายนายสมบัติ สุทธิอาจ) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 468,000 432,724.78 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บา้นดงสีชมภู หมู่ที่ 13 (สาย พ.ต.ท.สมศักดิ์ บญุรักษา) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง    
16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บา้นธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายนานายพิชิต สุทธิอาจ) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง    
17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บา้นกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (สายนานายคำเคน ชัยชนะ) ข้อบัญญัติปี 2565  กองช่าง    
18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซล่าเซลล์)ภายในตำบลวาริชภูมิ จำนวน 64 ต้น โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 499,200 499,200 กันเงินรอดำเนินการ 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัต/ิโอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

19 จ้างเหมารถเกรดเดอรเ์พื่อปรับปรงุซ่อมแซมถนนในตำบลวาริชภูมิ 
จ้างเหมารถเกรดเดอรเ์พื่อปรับปรงุซ่อมแซมถนนในตำบลวาริชภูมิ (กลุ่มที่ 2) 

ข้อบญัญัติปี 2565 

โอนงบครั้งท่ี 17 

กองช่าง 
กองช่าง 

400,000 
280,000 

398,000 
280,000 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
กันเงินรอดำเนินการ 

20 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.,ถนนลาดยาง,ถนนแอสฟัสติกในเขตตำบลวาริชภูมิ 
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในตำบลวาริชภูมิ (กลุม่ที่ 1) 
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในตำบลวาริชภูมิ (กลุม่ที่ 2) 

ข้อบัญญัติปี 2565 

โอนงบครั้งท่ี 12 

โอนงบครั้งท่ี 14 

กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

500,860 
230,000 
400,000 

498,500 
228,000 
400,000 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
กันเงินรอดำเนินการ 

21 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 104,000 104,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
22 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน อบต.วาริชภูม ิ ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง  210,000 208,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
23 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (หนองคำลี้) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 150,000 149,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
24 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (หนองคำลี้) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 150,000 149,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
25 ปรับปรุง ต่อเตมิ ศาลาอเนกประสงค ์บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ศาลปูต่า) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 120,000 120,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็กเล็กตำบลวาริชภมูิ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรมีงคล 

 
โอนงบครั้งท่ี 4 

 
กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ 

 
40,200 
80,000 
30,000 

 
40,200 
76,900 
30,000 

 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

27 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายใน อบต.วาริชภูมิ (ต่อจากงบป ี64) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 100,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
28 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงคภ์ายใน อบต.วาริชภมูิ (ห้องกองช่าง) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 154,000 154,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
29 โครงการก่อสร้างห้องน้ำบ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (บริเวณลานอเนกประสงค์) โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 115,400 115,400 กันเงินรอดำเนินการ 
30 โครงการก่อสร้างห้องน้ำบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (บริเวณลานอเนกประสงค์) โอนงบครั้งที่ 14 กองช่าง 112,000 112,000 กันเงินรอดำเนินการ 
31 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงคภ์ายในสำนักงาน อบต.วาริชภูมิ (ห้องกอง

สาธารณสุขฯ) 
โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 260,000 260,000 กันเงินรอดำเนินการ 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสาย
หน้าบ้านนนายเสง่ียม ศรีวงศ์ษา) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 150,000 149,500 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนน
สายเข้าบ้านนายทวีศักดิ์  ศรสีำราญ) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 59,000 59,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 
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34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสาย
หน้าบ้านนายยก วงศ์ตาหล้า) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 250,000 248,500 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายซอย
นางจุรีรัตน์ บญุลาโภ) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 159,000 158,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายไป
ป่าช้า) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 54,000 54,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายลง
ทุ่งนา-บ้านนางวารี) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 146,000 145,500 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนนสาย
น้ำประปา) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 157,000 156,000 กันเงินรอดำเนินการ 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนนสาย
หน้าบ้านนายสมปอง นามวงศ)์ 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 300,000 298,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่)
(ถนนสายวัดป่าภูน้อย) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 100,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนสาย
ข้างหนองเม็ก) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 350,000 348,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายหนา้บ้าน
นายโกเมน-นายประหยัด) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 100,000 กันเงินรอดำเนินการ 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายหนา้บ้าน
นายอัคเดช พจนา) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 46,000 46,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนนสายหน้า
บ้าน ด.ต.อาคม พจนา) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพฒันา หมู่ที่ 20 (ถนนสาย
หน้าบ้านนางดำรง พลจางวาง) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 109,000 108,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (ถนนสายไป
หนองลุมพุก) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 200,000 199,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 
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47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายหน้า
บ้านนายวันดี  เหล่าขันต)ี 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 206,000 205,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที ่11 (ถนนสายหน้า
บ้านนางผ่องใส) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 99,500 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนน
สายหน้าบ้านนายประยอม  เมืองแทน) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 68,000 68,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนน
สายหน้าบ้านนายมงคล พ่ึงพร้อม) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 28,000 28,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสาย
สำนักสงฆ์ชัยมงคล) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 250,000 248,500 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนสาย
สำนักสงฆ์ชัยมงคล) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 150,000 150,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนนสายหน้า
บ้านนายสวสัดิ์ ชาวุฒิ) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 158,000 257,000 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายนาย
ประหยดั เจรญิไชย) 

โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 57,000 57,000 กันเงนิรอดำเนินการ 

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนสาย
หนองโพน) 

โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 57,000 57,000 กันเงินรอดำเนินการ 

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนนสายนาย
เซ็ง หวลสไีท) 

โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 57,000 57,000 กันเงนิรอดำเนินการ 

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (ถนนสาย
นายทอง  ผิวหูม) 

โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 57,000 57,000 กันเงนิรอดำเนินการ 

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสาย
นางสมหมาย บุตรพรหม) 

โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 71,000 71,000 กันเงนิรอดำเนินการ 

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนรอบวดั
ด้านลานกีฬาอเนกประสงค์) 

โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 109,000 109,000 กันเงนิรอดำเนินการ 
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60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายลง
ทุ่งนา-บ้านเหล่า) 

โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 35,000 35,000 กันเงินรอดำเนินการ 

61 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (รอบเมรุป่าช้าบ้านขอน
ขว้าง) 

โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 57,000 57,000 กันเงินรอดำเนินการ 

62 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายป่าช้าบา้นห้วยบาง) ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 98,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสายข้างบ้านนายพิทกัษ์ 

สุขสร้อย) 
ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนสายหน้าตลาดนดั
คลองถม) 

ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 107,000 106,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายศาลาหอสตูร-ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7) 

ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 346,000 343,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 (ถนนสายหน้าบ้านนายวิจิตร 
ดาบชัย) 

ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 154,000 153,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 (ถนนสายหน้าบ้านอาจารย์
สมศักดิ์ เหมะธลุิน) 

ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 196,000 195,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายหน้าบ้านนายมานติ บุญ
รักษา) 

ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 106,000 105,000 กันเงินรอดำเนินการ 

69 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนนสายหน้าบ้านนายมังกร เห
มะธุลิน) 

ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 กันเงินรอดำเนินการ 

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนสายหน้าบ้านนายแหวน 
โพธิ์ชัย) 

ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 350,000 348,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

71 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู บ้านเหลา่ หมู่ที่ 6 (ถนนสายหน้าบ้านนายหก เมือง
ซอง) 

ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 196,000 196,000 กันเงินรอดำเนินการ 

72 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (หลังวัดพระธาตุศรีมงคล) ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 118,000 118,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
73 โครงการวางท่อกลม คสล.บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 หน้าวัดพระธาตศุรีมงคล ข้อบญัญัติปี 2565 กองช่าง 146,000 146,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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74 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายป่าช้าหว้ยบาง-ทุ่งนา) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 กันเงินรอดำเนินการ 
75 โครงการเสรมิผิวถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนสายข้าง

วัดศรีบุญเรือง) 
ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

76 โครงการเสรมิผิวถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนสาย
บ้านห้วยบาง-บ้านหนองแวง) 

โอนงบครั้งท่ี 17 กองช่าง 300,000 300,000 กันเงินรอดำเนินการ 

77 โครงการต่อเติมระบบสูบน้ำประปา บา้นดงสีชมภู หมู่ที่ 13 โอนงบครั้งท่ี 17 กองช่าง 39,000 39,000 กันเงินรอดำเนินการ 
78 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บา้นดงน้อย หมู่ที่ 15 (สายข้างบ้าน อ.นิสัย เหมะธุลิน) โอนงบครั้งท่ี 17 กองช่าง 301,000 301,000 กันเงินรอดำเนินการ 
79 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 - บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายนานา

ยศรีเทพ เหมะธุลิน-โคกสนุก) 
ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 99,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

80 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสายนานายทองเรียบ สีแดง ลง
เขื่อน) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

81 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสายหนองอั้น) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
82 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกดุตะกาบทุ่งบ หมู่ที่ 17 (ถนนสายบ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 

17-บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9) 
ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 99,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

83 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนสายสวนนายสมพัด สอนนุ
ชาติ) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 87,000 87,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

84 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนสายสวนนายสำราญ ภาวงศ)์ ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 87,000 87,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
85 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายโคกคำบง) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
86 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายไปป่าช้า) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
87 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายรอบหนองคำลี้) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
88 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนนสายสวน ด.ต.ประจักษ์ พจนา) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
89 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่) (ถนนสายนาตาเครือ) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
90 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่) (ถนนสายลงห้วยแสด) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 30,000 30,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
91 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่) (ถนนสายป่าช้าบ้านตาด

โพนไผ่) 
ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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92 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่) (ถนนสายภไูมเ้ปราะ) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 150,000 148,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
93 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่) (ถนนสายกกไฮ) ข้อบัญญัติป ี2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
94 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายบา้นธาตุ-บา้นนาบ่อ) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 112,000 110,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
95 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายหลังร้าน JP) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 30,000 30,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
96 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนนสายนา ร.ต.ท.เย่น นามประ

มา) 
ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

97 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนนสายนานายประเสริฐ อินทร
พาณิชย์) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 88,000 88,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

98 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนนสายแยกท่าน้ำประปา-โนนสูง) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
99 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (ถนนสายไปหนองลุมพุก) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

100 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ ่หมู่ที่ 10 (ถนนภายในหมูบ่้าน) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 99,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
101 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายโพนไผ ่หมู่ที่ 10-บ้านดงสี

ชมภู หมู่ที่ 13) 
ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 0 ไม่ได้ดำเนินการ 

102 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายสวนอาจารย์ครองศักดิ์ ศรี
ละวรรณ) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

103 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนนภายในหมูบ่้าน) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 72,000 72,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
104 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9-บ้าน

ขอนขว้าง หมู่ที ่8) 
ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

105 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนสายสำนักสงฆโ์นนหินห่าว) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
106 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายบ้านอาจารย์วิมล มิง่วงศ)์ ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 50,000 50,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
107 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนสายบ้านนายสมบตัิ สุทธิอาจ) ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 65,000 64,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
108 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (เริ่มจากหน้าบ้านนางสินทอน ทองโคตร ไป

ศาลา SML) 
ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 99,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

109 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนสายบ้านหว้ยบาง หมู่ที่ 4-บ้านดงสี
ชมภู หมู่ที่ 13) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 35,000 35,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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110 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน อบต.วาริชภูม ิ ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 100,000 99,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
111 โครงการเสรมิผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนสายหน้าบ้าน

นางบุญชู จางจันทร์) 
ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 52,000 52,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

112 โครงการเสรมิผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนสายหน้าบ้าน
นายชารี  เมืองแทน) 

ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 274,000 273,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

113 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนภายในหมูบ่้าน) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
114 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
115 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนนภายในหมู่บา้น) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
116 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนภายในหมูบ่้าน) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
117 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 8 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 48,800 48,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
118 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
119 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนหน้าบ้านนายวันดี) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 
120 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนนสายบา้นภแูฉะถึง อบต.วาริชภูม)ิ โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
121 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
122 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
123 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
124 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
125 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 61,900 61,400 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
126 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนภายในหมู่บ้าน) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 18,770 18,770 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
127 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนนสายนายวริัช  พจนา) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 84,400 83,900 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
128 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนนสายนำ้ประปา) โอนงบครั้งท่ี 12 กองช่าง 78,800 78,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
129 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายป่าช้าห้วยบาง-หัวนาหนอง) โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 80,000 80,000 กันเงินรอดำเนนิการ 
130 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนนซอยข้างบ้านผูใ้หญ่บ้านนายทักษิณ มุง

เฟีย) 
โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 40,000 40,000 กันเงินรอดำเนินการ 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่อนุมัต/ิโอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

131 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9-บ้าน
กุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17)  

โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 40,000 40,000 กันเงินรอดำเนินการ 

132 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายไปหนองอึ่ง) โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 40,000 40,000 กันเงินรอดำเนินการ 
133 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายไปหนองทางวัว) โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 40,000 40,000 กันเงินรอดำเนินการ 
134 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนนสายไปบอ่นไก่ ไปสวนปาล์ม) โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 50,000 50,000 กันเงินรอดำเนินการ 
135 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงสีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนนข้างสำนกังาน อบต.วาริชภูมิ) โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 30,000 30,000 กันเงินรอดำเนินการ 
136 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนซอยตรงข้ามโรงงานรับซื้อ

เศษยางพาราศรีตรัง) 
โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 50,000 50,000 กันเงินรอดำเนินการ 

137 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนสายภดูินแดง) โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 40,000 40,000 กันเงินรอดำเนินการ 
138 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 9 (ถนนสายบา้นหนองแวง หมู่ที่ 9-

บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17) 
โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 40,000 40,000 กันเงินรอดำเนินการ 

139 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนนสายซอยคอกวัวนายแมว) โอนงบครั้งท่ี 14 กองช่าง 40,000 40,000 กันเงินรอดำเนินการ 
รวมยทุธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  15,490,260 15,299,679.28  

รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  42,920,053 42,487,094  

 

-17- 



สรปุ การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ชื่อ อปท. :  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ
๑. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น ๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
มีการจัดทำแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29,30 
๒. ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แผนงาน / โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 182 โครงการ ซึ่ง
แผนงาน/โครงการดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้พิจารณาดำเนินการโครงการตามศักยภาพของ
งบประมาณท่ีมีอยู่จริงจำนวนทั้งสิ้น 178 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.80 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
๓. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5) 

๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 162 
โครงการ/กิจกรรม 

๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 176 
โครงการ/กิจกรรม 

๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 165  
โครงการ/ กจิกรรม 

3.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 205 
โครงการ/ กิจกรรม 

3.5 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 182  
โครงการ/ กิจกรรม 
๔. จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 174  โครงการ / 
กิจกรรมและเงินงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ 4 โครงการ/กิจกรรม 
๕. เปรียบเทียบสัดส่วนข้อมูลโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๕.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  - จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2565) 11 โครงการ / กิจกรรม 
  - จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  9   โครงการ / กิจกรรม 
  - จำนวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 81.81 

๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
  - จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2565) 4 โครงการ / กิจกรรม 
  - จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  4 โครงการ / กิจกรรม  
  - จำนวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 100.00  

๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  - จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2565) 25 โครงการ / กิจกรรม 
  - จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 27  โครงการ / กิจกรรม 
  - จำนวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 92.59 

๕.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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  - จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2565) 2 โครงการ / กิจกรรม 
  - จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  2 โครงการ / กิจกรรม 
  - จำนวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 100.00 

๕.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  - จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2565) 140 โครงการ / กิจกรรม 
  - จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  138 โครงการ / กิจกรรม 
  - จำนวนการนำแผนไปสู้การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 98.57 

สรุปการประเมินผล ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไปสู่การปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ของโครงการทัง้หมดที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
๖. ปัญหาและอุปสรรค 

๖.๑ เชิงปริมาณ  
  ๖.๑.๑ งาน / โครงการส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในด้านศักยภาพของคนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตซึ่งคิด
เป็นอัตราส่วนของงาน / โครงการต่องาน /โครงการแล้ว อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 
  ๖.๑.๒ สัดส่วนงบประมาณต่อภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ครบ
ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านโครงการพื้นฐาน ที่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างทั่วถึง 
  ๖.๑.๓ การนำปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  ๖.๑.๔ การจัดเก็บข้อมูลปัญหาความต้องการยังไม่เป็นระบบและทันต่อความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งยัง
ขาดประสบการณ์ที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.1.5 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้โครงการ
กิจกรรมไม่ได้ดำเนินการเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อจึงไม่ได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการของจังหวัด
สกลนคร เช่นโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมอ่ืนๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ การให้ความสนใจของประชาชนต่องาน / โครงการของรัฐยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำ 
  ๖.๒.๒ ขาดการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
  ๖.๒.๓ บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการโครงการ 
  ๖.๒.๔ ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
  ๖.๒.๕ ระยะเวลาการดำเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ) ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
พ้ืนที ่
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ด้านงบประมาณ 
  ๗.๑.๑ ในการจัดสรรงบประมาณควรให้มีการกระจายเงินงบประมาณให้ครอบคลุม งาน / โครงการ 
ตามภาระหน้าที่ให้ครบทุกด้านในอัตราส่วนที่สูงขึ้น โดยงาน / โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นสำคญั 
  ๗.๑.๒ เนื่องจากอัตราส่วนงบประมาณที่ อปท.จัดเก็บภาษีเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ควรยกระดับ
มาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้มากขึ้นควบคู่ไปกับกำหนดมาตรการจูงใจในการเสียภาษี 
 ๗.๒ ด้านคุณภาพ 
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  ๗.๒.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โดยชุมชนเอง 
  ๗.๒.๒ ตรวจสอบติดตามโดยประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมให้มากข้ึน โดย
สถาบันหรือองคก์รที่เป็นกลางหรือโดยชุมชนเอง 
  ๗.๒.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่นโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินการ 
 ๗.๓ ด้านปริมาณ 
  ๗.๓.๑ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ความเร่งด่วนของงาน / โครงการให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันและไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็น
การเฉพาะเน้นให้องค์กรการจัดทำแผนคำนึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้ เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง
ของระบบโลกไร้พรมแดน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ   ณ  วันที่     20   ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 

            
        (นายยงค์ชาย   ภูอ่าง)  
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
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