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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
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  รวมทั้งได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๑ และ ๒  และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒     
ไปแล้วนั้น   

เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  และด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    
ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  
ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     
ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

บทน ำ 
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ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้ น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  รวมทั้งได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้ง ที่ ๑ และ ๒   ไปแล้วนั้น  
เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

    

 
 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน 
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุ
ทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต่ เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ



~ ๘ ~ 
 

 

                      

ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่ วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑  วรรค ๒   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองบอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนตาม
ระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามค าสั่งที่  ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีผลนับตั้งแต่  
วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  และค าสั่ง ที่ 16/2565  ลงวันที่  12  มกราคม  2565 เป็นต้นไป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ 
๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 
 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพ อ เพี ย ง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุก
ครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่ งน้ าในการเกษตร
พอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่ม
อาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพ
มั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การ
ทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  
ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะ
ในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คน

รุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความ
เป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
สืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้
ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซอ่มแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 
 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับ
ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้าน
ที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
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สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ บูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  

รวมทั้งที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และแก้ไข   
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้
ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มี
ความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัด
คุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการ
หาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้ อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
   
     สิ่งที่จะท าให้การตดิตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   
 
 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิง
ปริมาณ   
       (๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)         

(๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   
(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ 

ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ  คงเหลือ  และ 
ผลส าเร็จของโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมิน 
ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต. ในภาพรวม  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน
ในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอนใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
  
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย 
     
 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายเดช       ไกรสุข ประธานคณะกรรมการ(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8) 

๒ นายสมโภช หมายซ่อนกลาง กรรมการ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5)   

๓ นายมนต์  พรหมเอาะ   กรรมการ(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9)   

๔ นายเรวัต      ประพันธ์ กรรมการ  (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา)   

๕ นายอัครเดช    กิจคณะ กรรมการ  (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน  าขุ่น)   

๖ นายอ าไพ      สายบุตร กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่ 2)   

๗ นายอธิวัตร    เรืองสุขสุด กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่  10)  

๘ นายอุตส่าห์    คงสืบเสาะ กรรมการ (ผู้ทรงคณุวุฒิ  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 4) 

๙ นายเฉลียว ผลพาเลิศ กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่  7)  

๑๐ นายสุชาติ    เศษมาตร กรรมการ  (ผู้อ านวยการกองช่าง)  

๑๑ นางนรีรัตน์ พรหมเอาะ กรรมการ/เลขานุการ (หัวหน้าส านักปลัด)  

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

 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 22  
  
 
 

  
 
 
1.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 
          
 
1.2 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  5  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
1.3  เป้าประสงค์ 
 (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร    

(๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

 (9)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อยโอกาส 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 

“ต าบลหนองบอนเป็นเมืองน่าอยู่  คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
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 (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

 (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (24)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิ การกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 (25)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(26)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

1.4  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
  (2)  ประชาชนในต าบลหนองบอนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 5 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
  (4)  ศพด. 5 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 5% 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 11 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  11  หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง11  

หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้อง ทั้ง  11 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 11 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 11 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล 

และทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 11 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(28)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 11 หมู่บ้าน 

1.5  ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ 

ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
1.6  กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมให้มีการตั้งงบประมาณการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมให้มีการตั้งงบประมาณก่อสร้างร่องระบายน้ า 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมให้มีการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แนวทางท่ี  4 ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนดิน 
แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมให้มีการการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
แนวทางท่ี  6  ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างและขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
   แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ 

ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม   

วันส าคัญของชาติ 
แนวทางท่ี ๕ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจและ 

จัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
แนวทางท่ี ๖ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ  
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการเพิม่ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการ 

พัฒนา 
แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางท่ี 3. เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี 1.  ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  2. ส่งเสริมการจัดการระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
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ส่วนท่ี  3 
 
 

การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับหมู่บา้น)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับต าบล)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

  

2.๖  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

  

๒.๗  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

  

2.๘  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นประจ าปี
งบประมาณ 

  

๒.๙  มขี้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต   

 
 
 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
(1)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ 
(2)  รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี 1 
           ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)            ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)          ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อบต.หนองบอน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
     อบต.หนองบอน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5  ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

73 138,783,000 37 63,530,000 96 109,595,000 101 128,331,000 75 110,670,000 

ด้านการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

39 44,097,000 32 52,247,000 37 48,727,000 32 42,647,000 45 68,640,000 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

96 33,541,500 101 30,846,300 117 35,980,224 124 39,364,500 118 38,161,000 

ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหารระบบ
ราชการ 

25 10,542,000 16 4,022,000 25 7,372,000 22 16,522,000 19 4,532,000 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 555,000 7 555,000 7 1,005,000 8 2,555,000 7 3,970,000 

รวม 240 227,518,500 193 151,200,300 282 202,679,224 287 229,419,500 264 225,973,000 

ผู้บริหารอบต.หนองบอน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน 
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 53 โครงการ งบประมาณ 24,506,050 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 1,744,000.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน - - 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 40 22,092,450.00 

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 6 669,600.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

รวม 53 24,506,050.00 
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สรุปแบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (๖๒ โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
-  ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564  

 287 
 229,419,500 

30.31 36.93 82.07 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 53 24,506,050 
3 จ่ายขาดเงินสะสม 53 14,888,000  
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 53 +  
- เงินสะสม  =  53 

106 39,394,050 
 (24,506,050 + 

14,888,000 ) 
4 สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = ๓7 + 
- เงินสะสม =    50 

87 34,028,205.68 
(21,358,485.68 + 

12,669,720) 
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สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 

ผลการด าเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และท่ี
จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ด าเนินการ ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2563  –  เดือน
กันยายน 2564   มีดังนี ้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการขอใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม ปี  63  มาด าเนินการในปีงบประมาณ  2564 
หมดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
Asphaltic  concrete บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2  
ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

/ - - 600,000 384,000 

2 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้าน
ยาง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (จากบ้านนายเฉลิม เนาว์
ประโคน ถึง นานางหอม   แซวประโคน) 

/ - - 350,000 199,000 

3 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านยาง หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายเฉลิม เนาว์
ประโคน -  นานางหอม  แซวประโคน )ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 246,000 232,000 

4 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพูนสุข หมู่ที่ 4 (สายจากถนนคอนกรีต
เดิม  -  บ้านนายโสพล  ปะสุข )   ต าบล
หนองบอน อ าเภอ  ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์    

/ - - 500,000 141,000 

5 โครงการเสริมลูกรังถนนเข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรบ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ -  114,000 114,000 

6 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5 ( จากสามแยก    
โรงเก็บปุ๋ย หมู่ที่ 5  เส้นรอบหมู่บ้าน ถึง    
สามแยกทางไปหนองจบก) 

/ - - 600,000 495,000 
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ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ   
ที่เบิกจ่ายไป 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองน้ าใส 
หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายพรเพ็ญ สุบันนาจ ถึง  
ที่นา  นายสุทธิภัทร เอบประโคน) 

/ - - 250,000 244,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองน้ าใส    หมู่ที่ 6  ต าบลหนองบอน  
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์              
( ซอยบ้าน นางพิมพ์    ชัยพิมพ์ ) 

/ - - 250,000 218,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกถนน
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน โนนเสน่ห์  หมู่ที่ 7 
(ซอยบ้านนายเรียบ วึกประโคน) ต าบล     
หนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

/ - - 50,000 43,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7   ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์(จากบ้าน   
นายวังชัย  ศรีนอ  ถึง บ้านนางบุญ  เวโสวา ) 

/ - - 250,000 203,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายแสวง  
เปไทสง ถึงบ้านนางเกสร  ทองลา) 

/ - - 200,000 186,000 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8  (ถนนสายข้าง    
สระน้ าหมู่บ้าน )ต าบลหนองบอน อ าเภอ 
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 300,000 283,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโจรง  หมู่ที่ 8  (ต่อจากคอนกรีต
เดิม )ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 180,000 151,000 

14 โครงการเสริมลูกรังถนนเข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตร  บ้านหนองโจรง  หมู่ที่  8  
ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

/ - - 150,000 113,000 



~ ๒๖ ~ 
 

 

                      

 

 
 
 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ ที่
เบิกจ่ายไป 

15 โครงการเสริมลูกรังถนนเข้าพ้ืนที่ทาง
การเกษตรบ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8 (สาย
เชื่อมต่อจากลาดยางไปหนองน้ าขุ่นถึงสาม
แยกนา นายสมควร เจริญยิ่ง )   ต าบล   
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 80,000 72,000 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 9 (ถนนสายหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน)ต าบลหนองบอน    อ าเภอ        
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 500,000 462,000 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 10  สายรอบวัดโคก
ปราสาทใต้  

/ - - 457,000 457,000 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11  สายจากบ้าน นาย
ปิ่นสินชัย  โปรดประโคนกิจ ถึง สามแยก
บ้านนายรอย คือประโคน     

/ - - 111,000 111,000 

19 โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
พูนสุข หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายเยียว แซวประ
โคน –สวนนายเทียม ปะสุข) ต าบลหนอง
บอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   

/ - - 247,000 247,000 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านยาง หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายทรวง ปะสุข 
– บ้านนางชอบ กาประโคน) ต าบลหนอง
บอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 151,000 151,000 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ที่ ๕ (จากถนนลาดยาง
สายบ้านโนนเสน่ห์ ถึงบ้านหนองน้ าขุ่น ) 
ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

/ - - 190,000 190,000 



~ ๒๗ ~ 
 

 

                      

 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ ที่
เบิกจ่ายไป 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายเยียน 
นะราเทียม ถึงบ้านนายยวน เอบประโคน ) 
ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

/ - - 321,000 321,000 

23 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางภายใน
หมู่บ้านแบบ Asphaltic  comcrete บ้าน
ห้วยเสลา  หมู่ที่  11 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 227,000 227,000 

24 โครงการก่อสร้างงานวางท่อ   ระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านห้วยเสลา  หมู่ที่  11   
ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

/ - - 600,000 475,000 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ ๒ (หน้าร้านค้าชุมชน-
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) ต าบลหนอง
บอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 350,000 350,000 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 264,000 264,000 

27 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังถนน
เข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร (จากหนองเสม็ด หมู่
ที่ ๑๑ ถึงบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑ ) ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 372,000 372,000 

28 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังถนน
เข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร(จากบ้านเลี้ยง หมู่ที่ 
๑๐ ถึงสระน้ าหนองเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ) ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 460,000 460,000 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์(จากบ้าน
นายแสวง เปไธสง ถึง บ้านนางเกสร ทองลา ) 

/ - - 186,000 186,000 



~ ๒๘ ~ 
 

 

                      

 
โครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564   

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองบอน หมู่ที ่1 ต าบลหนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย์ (จากบ้านนางประสงค ์ เงา
งามถึงบ้านนางกฤษณะ นิสัยรัมย์ ) 

/ - - 196,000 180,665 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองบอน หมู่ที ่1 ต าบลหนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย์ (จากสี่แยกร้านค้าชุมชน ถึง
สามแยกหนา้บ้านนายสุทัด ) 

/ - - 255,000  255,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยสันติ
สุข) บ้านห้วยเสลา หมู่ที ่2 ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

/ - - 183,000 183,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองน้ าขุ่น หมู่ที ่5 (จากสามแยกโรงเก็บปุ๋ยหมู่
ที ่5 เส้นรอบหมู่บ้าน  ถึงสามแยกทางไปหนอง
จบก ช่วงที่ 2 ) ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรมัย ์

/ - - 459,000.0
0 

459,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองน้ าใส หมู่ที ่6 (สายถนนลาดยางโคกเปาะ ถึง 
หลังรั้ว  บ้านนายยวน    
เอบประโคน )  ต าบลหนองบอน   อ าเภอประโคน
ชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

/ - - 458,000  458,000  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองโจรง หมู่ที ่8 (ข้างวัดหนองบอน)ต าบลหนอง
บอน อ าเภอ ประโคนชัย จังหวัดบรุีรัมย ์

/ - - 98,000 98,000 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ ที่
เบิกจ่ายไป 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 ( ซอยบ้านนางสุภา 
การเพียร ถึง นายวิมาน พะประโคน ) ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 129,000 129,000 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 (ซอยนางน้อย จันทร์
ครบ ) ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 193,000 193,000 

 รวม   31   โครงการ    8,878,000 7,673,000 



~ ๒๙ ~ 
 

 

                      

 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองน้ าใส หมู่ที ่9 ( จากสามแยก  ลาดยาง - บ้าน
นายญา ทิพสวาย )ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

/ -  95,000 95,000 

รวม   7  โครงการ    1,744,000 1,728,665 
 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ  2564 

 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการ ซ่อมแซมถนนขาดจดุที่ 1 ถนนจากอ่างเก็บ
น้ าห้วยเสลาถึงท่อเหลีย่มคลองส่งน้ าหนองกันจาน 
บ้านห้วยเสลาหมู่ที่ 2    
ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บรุรีัมย์    

/ - - 17,000 17,000 

2 โครงการ ซ่อมแซมถนนขาด จดุที่ 1  จากหมู่บ้านไป
คลองส่งน้ าหนองจบก บ้าน 
หนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5   ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย   
จ.บุรีรมัย ์

/ - - 51,000 51,000 

3 โครงการ ซ่อมแซมถนนขาด จดุที่ 1 ถนนไปคลอง
ห้วยเสวฝายลุงตาเปย บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 6      
ต.หนองบอน  อ.ประโคนชัย  จ.บรุีรัมย ์

/ - - 50,000 50,000 

4 โครงการ ซ่อมแซมถนนขาด จดุที่ 2  สายหลังวัด
โคกเปราะไปวดัโนนศลิา  บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 6      
ต.หนองบอน  อ.ประโคนชัย  จ.บรุีรัมย ์

/ - - 23,000 23,000 

5 โครงการ  ซ่อมแซมถนนขาด จุดที ่1 ถนนจาก
หมู่บ้านไปคลองส่งน้ าหนองกันจาน  บ้านโนนเสน่ห์ 
หมู่ที่ 7   ต.หนองบอน  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย ์

/ - - 43,000 43,000 

6 โครงการ  ซ่อมแซมถนนขาด จุดที ่1  สายบ้านพูน
สุข ถึง โค้งลาดยางบ้านสุขส าราญ  หมู่ที่  10   ต.
หนองบอน  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรมัย ์

/ - - 30,000 30,000 

7 โครงการ ซ่อมแซมถนนขาด จดุที่ 2  ถนนสายโคก
กลางถึงโคกอาอ าบ้านสุขส าราญ  หมู่ที่  10         
ต.หนองบอน  อ.ประโคนชัย  จ.บรุีรัมย ์

/ - - 61,000 61,000 

8 โครงการ  ซ่อมแซมถนนขาด จุดที ่3  จากขันคลอง
หนองกันจานไปถึงสามแยกไปบ้านฉันเพล           
หมู่ที่  10  ต.หนองบอน  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย ์

/ - - 10,000 10,000 

9 โครงการ  ซ่อมแซมถนนขาด จุดที ่4 ถนนเข้าพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร ถึง ห้วยเสว  หมู่ที่ 10  ต.หนองบอน  
อ.ประโคนชัย  จ.บรุีรัมย ์

/ - - 141,000 141,000 



~ ๓๐ ~ 
 

 

                      

 

 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย

ไป 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ าขุ่น 
(จากบ้านนายเชื้อ ถึงบ้านนางสมร) ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 462,000 462,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 บ้านโนนเสน่ห์ (ซอยบ้านนายถวิน ถึง
บ้านนางบัวสอน) ต าบลหนองบอน อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 442,000 442,000 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2 (หน้าร้านค้าชุมชน-วัด
บ้านห้วยเสลา) ต าบลหนองบอน อ าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 483,000 482,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้า
พ้ืนที่ทางการเกษตร บ้านยาง หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

- - / 294,000 กันเงินไว้
ด าเนินการ  

ปี65 

14 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังถนน
เข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 
6 ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

- - / 182,000 กันเงินไว้
ด าเนินการปี 

65 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพูน
สุข หมู่ที่ 4 (แยกหลังวัดสะเดากอง – บ้านนาย
สมเกียรติ ใสดี) ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรมัย ์

/ - - 488,000 488,000 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บา้นหนองโจรง หมู่ที่ 
8 ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

 - / 496,000  กันเงินไว้
ด าเนินการปี 

65 

17 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม แบบ 2 ช่องทาง 
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 9   ต าบล   หนองบอน 
อ าเภอ   ประโคนชัย จังหวัดบรุีรมัย ์

/ - - 319,000 319,000 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ 10 (สายรอบวัดโคกปราสาท) ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์

/ - - 477,000 477,000 



~ ๓๑ ~ 
 

 

                      

 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 -โครงการที่ด าเนินตามข้อบัญญัติ  ปีงบประมาณ  2564     - ไม่มี 
- โครงการขอใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม ปี  63  มาด าเนนิการในปีงบประมาณ  2564 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า  แบบ 
มข. 27  หมู่ที่ 5,6,9  ล าห้วยเสว 
หนองบัว   

/ - - 500,000 451,000 

2 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า แบบ 
มข. 27 บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 10 
คลองห้วยไทรละลุ (ห้วยละลุ) 

/ - - 700,000 491,000  

 รวม   2   โครงการ    1,200,000 942,000  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  - โครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ  2564 
หมวดค่าใช้สอย 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1 ค่าอาหารเสริมนมให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ และโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองบอน 

/ - - 1,617,276 1,511,875.
88 

2 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

/ - - 759,500 520,000 

 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

19 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าพ้ืนทาง
การเกษตร บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบอน 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์

/ - - 202,000 202,000 

รวม   19  โครงการ    4,271,000 3,704,720 



~ ๓๒ ~ 
 

 

                      

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

3 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

/ - - 263,500 200,600 

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 -  50,000 เกิด
สถานการณ์
โรคระบาดไม่

สามารถ
ด าเนินการได ้

5 โครงการสายใยสัมพันธ์ / - - 15,000 13,980 
6 โครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 
/ - - 120,000 103,449.8

0 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง  
ชุมทุง่นกประโคนชัย 

/ - - 100,000 80,000 

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รัฐพิธี / - -- 40,000 10,557 
9 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 

ประชาชนต้านยาเสพติด    
"หนองบอนเกมส์" 

/ -  205,000 204,999 

10 
โครงการจัดส่งนักกีฬาไปท าการ
แข่งขันนอกพ้ืนที่ 

- - / 160,000 ไม่ได้
ด าเนินการ

เนื่องจากเกิด
โรคระบาด 

11 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ - - / 10,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคล
ในครอบครัว 

/ - - 20,000 13,750 

13 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- - / 30,000 โอนไป
ด าเนินการ

ป้องกันโควิค 

14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดต าบลหนองบอน 

- - / 30,000 เกิด
สถานการณ์
โรคระบาดฯ  

15 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- - / 50,000 เกิด
สถานการณ์
โรคระบาดฯ   

 
 
 



~ ๓๓ ~ 
 

 

                      

 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินกา

ร 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

16 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - / 100,000 โอนไปด าเนินการ
ป้องกันโควิค-19 

17 โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพบิัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

/ - - 120,000 87,033 

18 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน
,ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

/ - - 175,150 57,630 

19 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรค พิษสุนัขบ้า 

/ - - 40,000 35,475 

20 โครงการฝึกอบรมหนูน้อยผจญเพลิง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

- - / 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากอยู่ในชว่ง
สถานการณ์โรค

ระบาด  
(โควิด-19) 

รวม   20  โครงการ    3,935,426 2,839,349.68 

  
หมวดงบกลาง 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / - - 9,240,000 8,482,400 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ / - - 4,473,600 3,758,000 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ / - - 90,000 72,000 

4 เงินส ารองจ่าย / - - 124,124 652,063 

5 โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองบอน 

/ 
- - 200,000 123,858 

        รวม  5 โครงการ    14,127,724 13,088,321 

 
 
 



~ ๓๔ ~ 
 

 

                      

หมวดเงินอุดหนุน 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจ าปี 2564 อ าเภอ 
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

- - / 5,000 ไม่ได้อุดหนุน 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายผลเรือน ( อปพร. ) 
ประจ าปี 2564 อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- - / 10,000 ไม่ได้อุดหนุน 

3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียน 

/ - - 2,572,000 2,410,240 

4 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง (อุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน) 

/ - - 225,400 156,980 

5 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง(อุดหนุนค่า
จัดการเรียนการสอน (ค่าวัสดุรายหัว) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

/ - - 78,200 59,500 

6 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง(อุดหนุน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

/ - - 51,980 18,080 

7 โครงการขอรับการสนับสนุนจัดหา
เครื่องมือในการตรวจโรคและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) และโรคอ่ืนๆ 
ประจ าปี 2564 

/ - - 

โอนมาอุดหนุน
โรงพยาบาล 
ประโคนชัย 
150,000 

บาท 

150,000 

8 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

/ - - 10,000 10,000 

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจ าปี 2564 อ าเภอ 
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 10,000 10,000 

 
  
 



~ ๓๕ ~ 
 

 

                      

 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประโคนชัยเกมส์ 
ครั้งที ่18 ประจ าปี 2564 อ าเภอ 
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

- - / 30,000  ไม่ได้อุดหนุน 

11 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 
27 ประจ าปี 2564 อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

- - / 15,000 ไม่ได้อุดหนุน  

12 อุดหนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน 

/ - - 50,000 20,000 

13 โครงการจัดงานเทศกาล ข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 
ประจ าปี 2564 

- - / 30,000 ไม่ได้อุดหนุน 

14 โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
ประจ าปี 2564 

 - / 10,000 ไม่ได้อุดหนุน 

15 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ ประเพณี
ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ าตามรอย
อารยธรรมขอม ประจ าปี 2564 

 - / 15,000 ไม่ได้อุดหนุน 

16 โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณี
และงานส าคัญทางราชการ ประจ าปี 
2564 อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

/ - - 10,000 10,000 

 รวม    16  โครงการ    3,272,580 2,844,800 

 
 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 
 

 

                      

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 - โครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ  2564 

 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ   2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ  
หมวดค่าใช้สอย 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวที
ประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

/ - - 20,000 450 

2 อบต. เคลื่อนที่ /อบต.สัญจรพบ
ประชาชน 

- - / 15,000 ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ ส.ส. , ส.จ. 

- - / 300,000  ด าเนินการ
ใน

ปีงบประมาณ 
2565 

 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน บ้านหนองบอน 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบอน อ าเภอ 
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ -  539,000 439,000 

รวม  1  โครงการ    539,000 439,000 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พร้อมห้องน้ า หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ -  350,000 350,000 

รวม  1  โครงการ    350,000 350,000 
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ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

4 โครงการพัฒนาเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน(OD) 

- - / 200,000 เนื่องจากเกิด 
สถานาการณ์
โรคระบาดไม่

สามารถ
ด าเนิน

โครงการ
ดังกล่าวได ้

รวม  4  โครงการ    547,000 450 

 
 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1 โครงการก่อสร้างกองอ านวยการสนาม
กีฬาและห้องน้ า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน บ้านห้วยเสลา หมู่
ที ่2 ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

/ - - 598,000 494,900 

  รวม   1  โครงการ    598,000 494,900 

 
 
หมวดเงินอุดหนุน 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง อ าเภอ 
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

/ 

  

12,000.00 

 
 

12,000 

  รวม   1  โครงการ    12,000 12,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1 - - - - - - 

รวม    -  โครงการ - - - - - 

 

การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ ์ปีงบประมาณ  2564 

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

179,100.00 175,700.00 3,400.00 

งานบริหารทั่วไป 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

22,000.00 21,900.00 100 

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ี 16,000.00 16,000.00 0 

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 9,600.00 9,400.00 200 

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 11,000.00 10,800.00 200 

งานบริหารงานคลัง 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

22,000.00 21,900.00 100 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ี 3,200.00 3,200.00 0 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 5,500.00 5,400.00 100 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์ 8,500.00 8,500.00 0 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ี 12,800.00 12,800.00 0 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 86,800.00 84,800.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างาน 4,500.00 4,450.00 50 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ี 9,600.00 9,600.00 0 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 86,800.00 85,000.00 1,800.00 

 



~ ๓๙ ~ 
 

 

                      

 

งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ี 6,400.00 6,400.00 0 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 145,000.00 142,500.00 2,500.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
(Printer) 

4,300.00 0 4,300.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ ์ 633,100.00 618,350.00 14,750.00 
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2564  
  

 
ยุทธศาสตร์ 

งบตามข้อบัญญัติ 
เงินสะสม,เงินทุนส ารองจ่าย 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 

จ านวนเงิน เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ จ านวนเงิน เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ จ านวนเงิน คิดเป้นร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1,744,000 1,728,665 8.00 14,893,000 13,106,385 91.03 14,835,050 100 

ด้านการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

- - - 1,200,000 942,000 6.54 942,000 100 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 23,058,450 19,360,790.68 89.65 350,000 350,000 2.43 19,710,790.68 100 

ด้านการพัฒนาการเมืองและ
การบริหารระบบราชการ 

1,145,000 507,350 2.35 - -  507,350 100 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - -  - 

รวม 25,947,450 21,596,805.68 100 16,443,000 14,398,385 100 35,995,190.68 100 
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สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปงีบประมาณ  2564 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง แก้ไข เป็นหลักในการวางกรอบแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยน าปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และศักยภาพมาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีกิจกรรมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) งบประมาณปี  2564  จ านวน  287  โครงการ   มีโครงการจากงบกันเงินเหลื่อมปี  จ านวน 31  
โครงการ  จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2564  จ านวน  20  โครงการ  โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติไว้ จ านวนทั้งสิ้น  7  โครงการ  งบประมาณตั้งไว้ 1,744,000 บาท  ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 
– กันยายน 2564  ด าเนินการแล้ว จ านวน 7  โครงการ  มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 1,728,665   บาท 
คิดเป็นร้อยละ 8.00% และโครงการขอใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม  ปีงบประมาณ 2563  และจ่ายขาดเงินสะสม 
ปีงบประมาณ 2564    รวมจ านวน  50  โครงการ งบประมาณตั้งไว้  14,893,000  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้ว  13,106,385  บาท  คิดเป็นร้อยละ  91.03% 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีโครงการที่ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติไว้ จ านวน –  โครงการ  โครงการขอใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสมที่กันไว้ตั้งแต่ปี 2563   
ด าเนินการแล้ว จ านวน 2 โครงการ  งบประมาณตั้งไว้  1,200,000  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 
942,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.54% 
  ยุธทศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติไว้ จ านวน 42  โครงการ งบประมาณตั้งไว้  23,058,450  บาท  ด าเนินการแล้ว  27  โครงการ 
จ านวนงบประมาณ  19,360,790.68 บาท  คิดเป็นร้อยละ 89.65% จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564 จ านวน 1 
โครงการ จ านวนงบประมาณ   350,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วจ านวน  350,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.43%  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ   โครงการที่ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติไว้ จ านวน 6  โครงการ งบประมาณ  1,145,000.  บาท  ด าเนินการแล้ว  3
โครงการ   มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ านวน  507,350  บาท  คิดเป็นร้อยละ  2.35% 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    โครงการที่ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติไว้ จ านวน 0  โครงการ งบประมาณ  -  บาท  ด าเนินการแล้ว  - โครงการ งบประมาณ  -  
บาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน   -   บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  633,100  บาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 
618,350 บาท คิดเป็รร้อยละ 97.67% 

 



~ ๔๒ ~ 
 

 

                      

 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนต าบล      

หนองบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)  มีข้อเสนอแนะดังนี้    
 ปัญหาอุปสรรค 
  1. ข้อจ ากัดในการเบิกจ่ายตามตะเบียบต่างๆ ท าให้การด าเนินการไม่คล่องตัวเท่าท่ีควร 
  2. โครงการในแผนมีจ านวนมากแต่งบประมาณมีน้อยท าให้ความส าเร็จของแผนส าเร็จได้น้อย 
  3.ปัญหาการประสานงานในการลงงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  4. การด าเนินงานไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 
  5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัฐโคโรนา โควิด-19 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรด าเนินการจัดหาหรือด าเนินโครงการให้ด าเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  2. ก าหนดโครงการในแผนแต่ละปีให้สอดคล้องกับงบประมาณของ อปท. 
  3. ตรวจสอบพื้นท่ีที่จะด าเนินการว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ก่อนที่จะก าหนดในแผนพัฒนา 
   4. เสนอโครงการในแผนพัฒนาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและสามารถปฏิบัติได้ 
  5. เนื่องจากปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิค 19 ซึ่งมีสายพันธุ์ที่
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ  เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและให้ระมัดระวังการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีการ
รวมกลุ่มบุคคลเป็นจ านวนมาก เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 
  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1.  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1.1  เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
  1.2  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยาก   มากขึ้น 
  1.3  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
  1.4  การด าเนินโครงการในแต่ละปี ยังไม่ครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์   

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3.  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ปัญหาและอุปสรรค 
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4. ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ควรพิจารณาโครงการให้ครอบคลุมทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้ทั่วถึงทุกด้าน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนพิจารณาแล้ว เห็น
ว่า การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะ
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

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



~ ๔๔ ~ 
 

 

                      

ส่วนที่ 4 
   ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
  สรุปแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 19 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 18 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 54 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 9 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 9 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 9 

     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 5 

     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 5 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 5 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 4 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 91 
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คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

(19) 

3 

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

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

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

(๒) 2 

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

(๒) 2 

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

(๒) 2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1 

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

(๓) 3 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

(18) 

4 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 3 

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

 (๓) 3 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 3 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร ์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 2 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓) 3 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

(54) 

9 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 

  
 



~ ๔๗ ~ 
 

 

                      

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) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 4 

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

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 91 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๔๘ ~ 
 

 

                      

สรุปผลแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 10 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 10 

๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 10 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 10 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ (56) 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 5 

     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 5 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) 5 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 4 

     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) 5 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4 

     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 5 

     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 4 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(๕) 5 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 5 

     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) 4 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 96 

 
 
 



~ ๔๙ ~ 
 

 

                      

คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 10 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนด
ไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 10 



~ ๕๐ ~ 
 

 

                      

  
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

(56) 

5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 4 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อม
ล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 



~ ๕๑ ~ 
 

 

                      

 

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 
ท าน้อย 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) 4 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 5 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ ์

(๕) 5 

 
 
 



~ ๕๒ ~ 
 

 

                      

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

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

(๕) 4 

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

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐  96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๓ ~ 
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