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 ด้วยระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น
ที่ได้จากการติดตามต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในพ้ืนทีไ่ด้ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด    

 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
----------------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ สิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในท้องถิ่น
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   

            1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
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  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน                                 
                    5)  ผู้ทรงคณุวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุปร ะสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน   
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน      
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลทราบใน ท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
                                      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล  
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

   1.  วิสัยทัศน์ 
        “คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย      
                                      ก้าวไกลสู่แหล่งพลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 
                                  

  2.  ยุทธศาสตร์ 
        1. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
        7. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
                              

  3.  เป้าประสงค์ 
 พันธกิจ/ภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง (Mission) 
    1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์อ่ืนที่
ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตของท้องถิ่น 
    2. เพ่ิมศักยภาพในการจัดหาพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอกับการท าเกษตรกรรม 
และป้องกันปัญหาภัยแล้ง   
    3. เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร และ
ส่งเสริมทักษะอาชีพให้ประชาชน 
    4. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ
สังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลภาวะอย่างยั่งยืน 
    6. ส่งเริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบริหารจัดการองค์การเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
    7. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านการท่องและบริการในท้องถิ่นให้ครอบคลุม 
 

  4.  ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย / กลยุทธ์ 

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    เป้าหมาย 
    การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 
และรางระบายน้ า  
    2. การก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
บริการสาธารณะที่พึงได้รับ 
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    3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
    4. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านอ่ืนๆและบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
    ตัวช้ีวัด 
    1. จ านวนการก่อสร้าง  การปรับปรุง  ถนน และทางระบายน้ าดีขึ้น   
    2. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
    3. จ านวนปริมาณการก่อสร้าง และขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
    4. จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  เช่น  โทรศัพท์สาธารณะ  และ
บริการด้านสาธารณสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  

    เป้าหมาย 
    มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการท าเกษตร รวมถึงแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
    2. การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ตัวช้ีวัด 
    1.  การสานต่อแนวทางพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

    เป้าหมาย 
    ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ และเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
    2. การเสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ   
    ตัวช้ีวัด 
    1. จ านวนประชาชนที่มีทักษะในการผลิตผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
    เป้าหมาย 
    คุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี    
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและอนามัย 
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
    5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
    6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
    7. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 
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ตัวช้ีวัด 
    1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลห้วยบงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

             5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    เป้าหมาย 
    อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลภาวะ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. การปรับปรุง ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    ตัวช้ีวัด 
    1. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลห้วยบงได้รับการจัดการ
ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 

    6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

    เป้าหมาย 
    พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนาต าบล 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
    2. การส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนาปรับปรุงบริหารงานเพ่ือการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
    3. การพัฒนารายได ้
    ตัวช้ีวัด 
    1. ประชาธิปไตยในชุมชนมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ  

    เป้าหมาย 
    จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในต าบล 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. การพัฒนาประชาสัมพันธ์ และตลาดท่องเที่ยว 
    2. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรท่องเที่ยว 
    3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม 

ตัวช้ีวัด 
    1.  การเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวภายในต าบล 
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การติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมดในข้อบัญญัติ
และจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  97  โครงการ  

- ด าเนินการจริง  จ านวน  47  โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  34  โครงการ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  16  โครงการ 

   และมีการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 34,318,883.23 บาท   
                                         

ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามแผนพัฒนา 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
และโครงการใช้จา่ยเงินสะสม 

โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

36 124,754,989 25 11,083,000 21 9,238,881.19  

2.การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

14 26,268,563 3 603,000 1 470,000 

3.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 18 2,260,000 2 620,000 1 510,280  
4.พัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 125 28,843,898 50 28,579,425 18 20,734,072.04  
5.พัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

19 3,320,000 5 267,000 - 0 

6.พัฒนาด้านบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

44 32,160,000 12 3,177,903 6 3,365,650  

7.ด้านการท่องเท่ียวและ
บริการ 

9 830,000 - 0  0 

รวม 265 218,437,450 97 44,330,328  47 34,318,883.23  
 

  สรุป โครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) บรรจุในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน  265  โครงการ ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  และ
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จ านวน 47 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ    47 x 100    =   17.74 
                                             265      
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สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านซับเจริญ  

(จากถนนด า – บ้านนายรินทร์) หมู่ที่ 25  
97,000 81,000  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองใหญ่  
(จากถนนใหญ่ – บ้านนายสุดใจ) หมู่ที่ 8 

315,000 268,000  

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา (คุ้มนายประยูร)  
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 19 

424,000 420,000  

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน  
บ้านวังผาแดง หมู่ที่ 11 

420,000 0 ลงนามสัญญา 
406,000 บาท 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในต าบล 
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล บ้านหนองกราดน้อย หมู่ที ่2  
- โครงการวอ่มแซมถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล บ้านป่ารังงาม หมู่ที่ 3   
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล บ้านหนองใหญ่ หมู่ที ่8    
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
  บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที ่20  
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที ่24  

850,000 2,254,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 

6 โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
ต าบล 

493,000 491,000 ใช้จ่ายเงินสะสม  

7 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอด่านขุนทด 600,000 597,881.19  

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4 
(หน้าโรงเรียนศิลาร่วม – บ้านหนองแวง) 

1,046,000 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ลงนามสัญญาจ้าง 
600,000 บาท 

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านซับยาง หมู่ที่7  
(จากคุ้มซับแห้งผ่านวัดป่า – ถนนกังหันลม) 

179,000 176,500 ใช้จ่ายเงินสะสม 

10 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านภูผาทอง  
หมู่ที่ 10 (บ้านนางหนม – สวนป่า) 

357,000 310,000 ใช้จ่ายเงินสะสม  

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทรัพย์สมบูรณ์  
หมู่ที่ 15 (จากถนนลาดยาง – บ้านนายหัน) 

238,000 206,000 ใช้จ่ายเงินสะสม  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาร์ห้า  
หมู่ที่ 12 (จากถนนสาย นม.3165 – บ้านนายเตียง) 

260,000 258,000 ใช้จ่ายเงินสะสม  

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาร์ห้า  
หมู่ที่ 12 (ซอยนายชี้) 

125,000 105,500 ใช้จ่ายเงินสะสม  

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสงบ  
หมู่ที่ 13 

419,000 353,000 ใช้จ่ายเงินสะสม  
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม  
 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 15 (ซอยนางจวน  โพนามาศ) 

454,000 451,000 ใช้จ่ายเงินสะสม  

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต(จากวัดซับพลู – ชลประทาน) บ้านซับพลู หมู่ที่ 6 

930,000 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ลงนามสัญญา 

690,000 บาท  
17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(จากถนน นม.3165 – บ้านนายทุ่ง) บา้นซบัพลนู้อย หมู่ที่ 14 
399,000 397,000 ใช้จ่ายเงินสะสม  

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(จากถนน นม.3165 –บ้านนายเหลา)บ้านซับน้ าเยน็ หมู่ที่ 21 

575,000 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ลงนามสัญญา 

450,000 บาท 
19 โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน  

(คุ้มนางสงกา) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 
386,000 380,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 

  

20 โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน  
(คุ้มนายสุขสรร พาแก้ว) บ้านหินเพิง หมู่ที่ 9 

433,000 429,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 

21 โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน  
(คุ้มนายสุรินทร์) บ้านซับไทร หมู่ที่ 16 

419,000 415,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 

22 โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
(คุ้มนายสุนันท์) บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 

420,000 416,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 

23 โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน  
บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที่ 24 

436,000 425,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 

24 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองล ามะกรูด  
บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ 18 

457,000 455,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 

25 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 19 351,000 350,000 ใช้จ่ายเงินสะสม  

รวม 11,083,000  9,238,881.19   

 ยุทธศาสตร์ที่  2  การสานต่อแนวทางพระราชด าริ    

1 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านหินเพิง หมู่ที่ 9 59,000 0 ลงนามสัญญา 
54,000 บาท 

2 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าศาลาประชาคม 
บ้านไทยสงบ หมู่ที่ 13 

68,000 0 ลงนามสัญญา 
61,000 บาท 

3 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บ้านทรัพย์เจริญ หมูที่ 25 476,000 470,000 ใช้จ่ายเงินสะสม  
รวม 603,000 470,000    
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม   
 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ยุทศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ    

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนที่ไม่มีงานท า 

100,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ และ
สตรีแม่บ้านในต าบล 

520,000 510,280  

รวม 620,000 510,280   

 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต    

1 โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15 

47,000 0 ลงนามสัญญา 
46,000 บาท 

2 โครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15 

326,000 0 ลงนามสัญญา 
324,000 บาท 

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15  

310,000 0 ลงนามสัญญา 
308,000 บาท 

4 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น  
บ้านซับพลู หมู่ที่ 6  

221,000 0 ลงนามสัญญา 
218,000 บาท 

5 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์  
บ้านซับพลูน้อย หมู่ที่ 14  

227,000 0 ลงนามสัญญา 
224,000 บาท 

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างที่ล้างรถขยะที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 15 

279,000 0 ลงนามสัญญา 
247,000 บาท 

7 โครงการปั่นจักรยานเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและความ
สามัคคีในชุมชน 

20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่นและ
ผู้น าชุมชน 

50,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

9 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

200,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 30,000 13,200  

11 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 30,000 29,484.80  

12 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

70,000 35,000  

13 โครงการจัดงานรัฐพิธี 140,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,201,200 1,156,800  

15 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000 121,528  

16 โครงการพาน้องท่องโลก (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 70,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม     
 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

17 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 15,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  

18 ค่าอาหารเสริม (นม) 2,309,025 1,592,889.24    
19 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมเครื่องออก

ก าลังกาย บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4 
196,000 0 ลงนามสัญญา 

182,000 บาท 

20 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารหกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา 

4,092,000 3,824,460  

21 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 70,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

22 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

50,000 94,820 โอนเพิ่ม 
45,000 บาท 

23 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

50,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

24 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

25 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

26 โครงการหมู่บ้านสีเขียวเมืองคาร์บอนต่ า 50,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

27 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 50,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

28 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งในต าบล 

475,000 284,100 ใช้จ่ายเงินสะสม  

29 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน 25 หมู่บ้าน 

500,000 480,000  

30 โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 40,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

31 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 300,000 9,000  

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ระยะที่ 2) 

250,000 0 ลงนามสัญญา 
205,000 บาท 

33 โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

100,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

34 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

80,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

35 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 
ต าบลห้วยบง 

80,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

36 โครงการจัดตั้งด่านตรวจร่วมกับสถานีต ารวจและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 
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37 โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล 

30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

38 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 40,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

39 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ห้วยบง 350,000 266,062  
40 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจ าปี 100,000 97,835  

41 โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  
จ านวน 6 ชุด 

492,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

42 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 220,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

43 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและเด็ก 50,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

44 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 9,945  

45 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 200,000 188,748  

46 โครงการห้วยบงร่วมใจหล่อเทียนและถวายเทียน
เข้าพรรษา 

160,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  

47 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาสามเณรฤดรู้อน 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

48 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000 10,427,100  

49 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,707,200 2,041,600  

50 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 30,000  

รวม 28,579,425 20,734,072.04  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

   

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ บ้านโปร่งใหญ่  
หมู่ที่ 20 

97,000 0 ลงนามสัญญา 
49,000 บาท 

2 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 70,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการปลูกป่าชุมชน 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

4 โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ า 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

50,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  

รวม 267,000 0  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
   

1 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15 

989,000 0 ลงนามสัญญา 
985,000 บาท 

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง 450,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

3 โครงการกิจกรรม 5 ส 10,000 0 ด าเนินการโดยไม่
เบิกงบประมาณฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม      
 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

4 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชน 

450,000 448,990  

5 โครงการส่งเสริมและให้ความรูด้้านกฎหมายเบื้องตน้ใน
ชีวิตประจ าวนัส าหรับประชาชน 

50,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

6 โครงการประเมินผลส ารวจความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการของประชาชนในต าบล 

20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  

7 โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  

8 โครงการภาษีเคลื่อนทีบ่ริการประชาชน 12,500 0 ด าเนินการโดยไม่
เบิกจ่ายงบประมาณฯ  

9 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 50,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  

10 โครงการประชาสัมพนัธ์การจัดเก็บรายได้และการ 
ช าระภาษ ี

20,000 0 ด าเนินการโดยไม่
เบิกจ่ายงบประมาณฯ  

11 รายจ่ายงบกลางเพ่ือส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินเพ่ือ
บรรเทาสาธารณภัย 
- โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านซับยาง หมู่ที ่7 
- โครงการซ่อมแซมถนนดิน บา้นโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 
- โครงการซ่อมแซมถนนดิน บา้นซับน้ าเย็น หมู่ที ่21 
- โครงการซ่อมแซมคลองห้วยลกึ บา้นซับพลู หมู่ที่ 6 
- โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านป่ารังงาม หมู่ที่ 3 
- โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล บ้านหนองกราดน้อย   
  หมู่ที่ 2 
- โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บา้นป่ารังงาม หมูที่ 3 
- โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บา้นศิลาร่วมสามัคคี  
  หมู่ที่ 4 
- โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บา้นภูผาทอง หมู่ที่ 10 
- โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บา้นมอสวุรรณ  
  หมูที่ 22 
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น บ้านภูผาทอง หมู่ที ่10 
- โครงการปรับปรุงระบบบาดาล (คุ้มนายสมพงษ์  ยศทหาร)  
  บ้านไทยสงบ หมู่ที่ 13 
- โคงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาล (คุ้มนายสมชาย  ออ่นจู)  
  บ้านไทยสงบ หมู่ที่ 13 
- โครงการวางท่อน้ าดิบพร้อมระบบส่งน้ า บ้านมอสุวรรณ หมูที่ 22 

921,403 2,695,823 โอนเพิ่ม 
1,907,500 บาท 

12 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ 

185,000 220,837 โอนเพิ่ม 
36,000 บาท 

รวม 3,177,903 3,365,650  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

และบริการ 
   

 - - - - 
รวม - - - 

รวมทั้งสิ้น 44,330,328  34,318,883.23   
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวมจ านวน  25 โครงการ ด าเนินการ
จริง จ านวน  21 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ  
  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ รวมจ านวน  3 โครงการ 
ด าเนินการจริง จ านวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 
  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
รวมจ านวน  2 โครงการ ด าเนินการจริง จ านวน 1 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ    
  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน รวมจ านวน  50 โครงการ ด าเนินการจริง จ านวน 18 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 
โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 26 โครงการ  
   ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวม
จ านวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ   
  ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
รวมจ านวน 12 โครงการ ด าเนินการจริง จ านวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ 
  ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ รวมจ านวน - โครงการ  
  รวมโครงการทั้งสิ้นตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 97 โครงการ ด าเนินการจริง 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.45         
อยู่ระหว่างด าเนินการหรือลงนามสัญญา จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.49 ไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.05  
  สรุปโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม พ.ศ. 2562 –
30 กันยายน 2563) คิดเป็นร้อยละ 17.74 ของโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                        
 

2. ข้อสังเกต/เสนอแนะ 

1. จ านวนร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน 2563) ถือว่าด าเนินการได้น้อยที่เป็นเช่นนี้เพราะโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่มาจากความต้องการของประชาชนมีโครงการที่บรรจุในแผน
จ านวนมากแต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงมีไม่เพียงพอ 

2. โครงการตามยุทธศาตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มาจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 และโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ทั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จในห้วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และอยู่ระหว่างด าเนินการ ถือว่าด าเนินการได้หมดทุก
โครงการ 
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3. โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
ส่วนมากจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดอบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมในเทศกาลส าคัญ เช่น โครงการสืบ
สานประเพณสีงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โครงการห้วยบงร่วมใจหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องจาก
อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

4. การติดตามแผนยังเป็นการติดตามในระบบสารสนเทศฯ ว่าโครงการใดด าเนินการหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการ และยังไม่ได้ด าเนินการ โดยรายงานและประชุมปีละครั้ง อยากให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงทุกท่านได้เล็งเห็นความส าคัญของการติดตามและ
ประเมินผลแผน โดยการออกติดตามการด าเนินโครงการต่างๆ โดยการลงพื้นที่จริง ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ 
ระหว่างการด าเนินโครงการ และหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือจะได้รับทราบ
ปัญหาและอุปสรรคในโครงการที่ด าเนินการล่าช้าไม่เสร็จทันห้วงระยะเวลาของปีงบประมาณ 

5. การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนฯ ขอให้ประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง ทุกครึ่ง
ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือติดตามแผนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 




