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คำนำ 
 

 ด้วยระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 29 กำหนดให้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ   
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด    

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 



 

สารบัญ 
                                                                                                                   หน้า                                                                     
                1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 1 
     2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 1 
     3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 1 
     4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 3 
     5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 4 
     6. วิสัยทัศน ์ 5 
     7. ยุทธศาสตร์ที่ 1-7 5-7 
     8. แบบกำกับการจัดทำแผน 8 
     9. โครงการพัฒนาท้องถิ่น 9-17 
     10. สรุปผล ข้อสังเกตลุข้อเสนอแนะ 18 
   

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หน้า 1 
 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านรใดบ้าง  ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ซึ ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติง านให้ดีขึ ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้  สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในท้องถิ่นหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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     1.การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน                                 
                    5)  ผู้ทรงคณุวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ประเมินผล 
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รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น 
หรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยบง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
   2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยบง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 2. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึน 
   2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจดบันทึก ( record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลอย่างใดหย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
   1) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับประโยชน์มีความเก่ียวข้องและได้รับประโยชน์ในระดับใด  
   2) การสังเกต (Observation) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยบง มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต 
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   3) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง โดยการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามหรือการให้หน่วยงานอื่นดำเนินการสำรวจ 
   4) เอกสาร (Documents) หรือข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื ่อการวงแผนและ
ประมวลผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan) 
   

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล               
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่
จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล  
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1.  วิสัยทัศน์ 
  “คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย      
                      ก้าวไกลสู่แหล่งพลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 
                                  

2.  ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ำ อย่างยั่งยืน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
                              

3.  เป้าประสงค์ 
 พันธกิจ/ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง (Mission) 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์อื ่นที ่ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตของท้องถิ่น 
  2. เพิ่มศักยภาพในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับการทำเกษตรกรรม และป้องกัน
ปัญหาภัยแล้ง การทำการเกษตรตามแนวทางพระราชดำร ิ 
  3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร และส่งเสริมทักษะอาชีพ
ให้ประชาชน 
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะอย่างยั่งยืน 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
พัฒนาศักยภาพบริหารจัดการองค์กรเพ่ือบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  7. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวและบริการในท้องถิ่นให้ครอบคลุม 
 

4.  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  เป้าหมาย : การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และราง
ระบายน้ำ  
  2. การก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะ
ที่พึงได้รับ 
  3. การก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปา 
  4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอ่ืน  ๆและบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ 
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  ตัวช้ีวัด 
  1. จำนวนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และ
รางระบายน้ำ    
  2. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
  3. จำนวนปริมาณการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และขยายเขตประปาให้ครบทุก
ครัวเรือน 
  4. จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การสื ่อสารที่
ครอบคลุม 
 

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ำ อย่างย่ังยืน  

  เป้าหมาย : มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร รวมถึงแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  การเกษตรตาม
แนวทางพระราชดำริอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้ำ ฝายกั้นน้ำ  
  2. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวช้ีวัด 
  1.  การดำเนินโครงการสานต่อตามแนวทางพระราชดำริเพ่ิมข้ึน 
 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

  เป้าหมาย : ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ การผลิต
สินค้าภาคครัวเรือนที่ได้มาตรฐาน มีแหล่งรับซื้อสินค้าในพ้ืนที่ ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  2. การเสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ   
  ตัวช้ีวัด 
  1. จำนวนประชาชนที่มีทักษะในการผลิตผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ จำนวนแหล่งรับซื้อสินค้าในพื้นที่ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  เป้าหมาย : คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี    
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและอนามัย 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
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ตัวช้ีวัด 
1. ระดับคุณภาพชีวิตที่ดขีองประชาชนในตำบลห้วยบงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

  เป้าหมาย : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตำบล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาทางการเมืองและสังคม 
  2. การส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาปรับปรุง
บริหารงานเพื่อการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ประชนชนรู้บทบาท หน้าที่ของตนเองและเข้าไปมีส่วนร่วมด้านการเมือง ทั้งระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศ 
  2. ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาด้านต่างๆ ในระดับพื้นที่ ชุมชน 
หมู่บ้าน และตำบล 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เป้าหมาย : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลภาวะด้านต่างๆ  
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การปรับปรุง ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลห้วยบงได้รับการจัดการดูแล อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน  

7. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ  

  เป้าหมาย : จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยวและบริการในพ้ืนทีต่ำบลห้วยบง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาประชาสัมพันธ์ และตลาดท่องเที่ยว 
  2. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรท่องเที่ยว 
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม 

ตัวช้ีวัด 
  1. การเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวภายในตำบล 
  2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์เพ่ิมขึ้น 
  3. แหล่งท่องเที่ยววึถีชุมชนเพ่ิมข้ึน 
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แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ดำเนินการ 
ไม่มีการ 

ดำเนินการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.2 มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.3 มีการจดัประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

1.4 มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.5 มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.6 มคีณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และรว่มจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจัดทำฐานข้อมูล   

2.2 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน   

2.3 มีการวิเคราะหศ์ักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

 
  

2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.11 มีการจัดทำบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

2.12 มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีเพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (1) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
(2) 

รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(1) + (2) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

11 12,695,695 108 145,518,799  119 158,214,494 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
แหล่งน้ำ อย่างยั่งยืน 

7 3,959,565 9 11,000,000  16 14,959,565 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 

18 1,910,000 5 250,000  23 2,160,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

125 28,341,335 11 3,210,000  136 31,551,335  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

18 2,860,000 1 500,000  19 3,360,000  

6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

44 32,160,000 - - 44 32,160,000 

7. ยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยว
และบริการ  

9 830,000 - - 9 830,000 

รวม 232 82,756,595 134 160,478,799 366 243,235,394 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี 2565 และจำนวนโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่จัดทำงบประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  119 158,214,494 35  7,191,000  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร แหล่งน้ำ อย่างยั่งยนื 16 14,959,565 - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

23 2,160,000 2 580,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  

136 31,551,335  39 27,759,828 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  19 3,360,000  4 150,000 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 44 32,160,000 6 6,518,843  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ   9 830,000 - - 

รวม 366 243,235,394 86  42,199,671 
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โครงการตามแผนพัฒนา (เฉพาะปี พ.ศ. 2565) จำนวน 366 โครงการ 
โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ   จำนวน   86 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  86 x 100   = 23.50% 
                      366 
 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2565) ที่นำมาจัดทำงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากถนนลาดยางขึ้นมอญี่ปุน่) 
บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ 18 

563,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

 
 

 
 

 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากบ้านนางบุษยา - วัดป่า) บ้าน
ป่ารังงาม หมู่ที่ 3 

495,000 489,000 
 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากบ้านนายชัยรัตน์ - บ้านนาง
วารินทร์) บ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ 2 

286,000 280,100 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  

4 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง(จากสาม
แยกสี่อ่าง - สามแยกไปหนองแวง) บ้าน
ศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4   

1,142,000 913,600 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

 
 

  

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
เคฟซีล(จากบ้านโนนสะอาด – บ้านซับ
พลู) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 19 

1,890,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ   

 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
เคฟซีล(จากอนามยั - บ้านนายสญัญา) 
บ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ 15 

590,000 585,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(จากบ้าน
นายบุญเจือ - บ้านนายชุม) บ้านไทยสงบ 
หมู่ที่ 13 

500,000 499,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

 
 

  

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นไร่นาย
หวน  ยินดี(จากบ้านซับพลู - บ้านโนน
สะอาด) บ้านซับพลู หมู่ที่ 6 

1,911,000 1,240,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

 
 

  

9 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ข้าง
ศาลาประชาคมบ้านซบัยาง บ้านซบัยาง
หมู่ที่ 7 

41,000 40,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

 
 

  

10 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ข้าง
ศาลาประชาคมบ้านซบัสนุ่น บ้านซับ
สนุ่น หมู่ที่ 23  

58,000 58,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ข้าง
ศาลาประชาคมบ้านศลิาร่วมสามคัคี 
บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4 

87,000 87,000  ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

. 
 

  

12 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ข้าง
ศาลาประชาคมบ้านหนองกราดนอ้ย 
บ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ 2 

20,000 19,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

  

13 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้า
วัดบ้านซับพลู บ้านซับพลู หมู่ที่ 6 

52,000 51,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
  

14 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัทล์ติกทางเข้าหมู่บ้าน(จากสะพาน
บล็อกคอนเวิรส์ – ศาลาประชาคม)  
บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 

500,000 499,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

  

15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอ
ด่านขุนทด  

400,000 299,920 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ   

   

รวม 8,535,000 5,060,620 
 

15 โครงการ 13 2 - 
1 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านศิลาร่วมสามัคคี 
หมู่ที ่๔ 

๒,๒๘๒,๐๐๐ - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1 

 
 

 

2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖  
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

 
 

 

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มระบาย
น้ำ(Box Culvert) บ้านทรัพย์สมบรูณ์ 
หมู่ที่ ๑๕  
 

๓๐๒,๐๐๐  - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1 

 
 

 

4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ระบายน้ำ(Box Culvert) บ้านซับ
พลูน้อย หมู่ที่ ๑๔  
 

๓๘๑,๐๐๐ - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

 

 

 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนางปราณี ถึงบ้านนาย
สาม) บ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ ๒  

๒๐๓,๐๐๐  202,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

 
  

 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนางเสง่ียมถึงบ้านนางลัด
ดา)บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๘  

๒๑๒,๐๐๐  205,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

 
  

 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก ถนน นม.3165 ถึงบ้านนางบุญ
เรือน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๕  

๔๕๔,๐๐๐  - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก ถนน นม.3165 บ้านทรัพยส์มบูรณ์ 
หมู่ที่ ๑๕  

๑๑๕,๐๐๐  - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

 
 

 

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้าน
หินเพิงถึงบ้านวังไทรงาม บ้านหินเพิง 
หมู่ที่ ๙  
 

๒๗๑,๐๐๐  - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1   

  

10 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน
คุ้มนายวันแรก บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๑  

๔๒๑,๐๐๐ - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1   

  

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรพร้อมตดิตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
บ้านวังผาแดง หมู่ที่ ๑๑  
 

๔๐๙,๐๐๐ - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1   

  

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน เริม่จากบ้านนายสมชาย ตอบ
สันเทียะถึงบ้านนายคีรี  เชิดสูงเนนิ บ้าน
ซับเจรญิ หมู่ที่ ๒๕  

๑๔๔,๐๐๐  - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 1  

 

  

รวม 6,694,000 407,000 12 โครงการ 2 10 - 
1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติก ถนน นม.3165 บ้านซับพลูนอ้ย 
หมู่ที่ 14  

65๗,๐๐๐ - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2  

  

2 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก ถนน นม.3165 บ้านซับน้ำเยน็  
หมู่ที่ ๒๑  

๑,๙47,๐๐๐ - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2  

  

3 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก ถนน นม.3165 บ้านซับสนุ่น หมู่ที่ 
๒๓  

1,995,000 - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2   

  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยบ้านนางสมจิตร์  เหงี่ยมสูง
เนิน ถึงถนนลาดยาง)บ้านห้วยบง  
หมู่ที่ ๑  

๖๗,๐๐๐  67,000 ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 

 

  

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เสน้บ้าน
ภูผาทอง ถึงบ้านไทยสงบ บ้านภผูาทอง 
หมู่ที่ ๑๐  
 

๕๐๐,๐๐๐  - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2 

   

6 โครงการติดตั้งการ์เรลถนน บริเวณข้าม
คลองบล็อกคอนเวิรส์ข้ามคลองศาลตาปู่ 
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๘  

137,๐๐๐  - ใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งท่ี 2  

   

รวม 5,303,000 67,000 6 โครงการ 1 5 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก (จากถนน นม.3165 ถึง คุม้
ตะวันตก) บ้านซับพลูน้อย หมู่ที่ 14  

431,000  - ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 
 

 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้าน
นางบ่าย ถึงบ้านนายเสริม บ้านห้วย
โปร่ง หมู่ที่ 24  

41,300  - ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 
 

 

รวม 472,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - 2 โครงการ - 2 - 

รวม 21,004,300 5,534,620 35 โครงการ 16 19 - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร แหล่งน้ำ อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

- - - - - - - - 
รวม - - - - - - 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 โครงการจดัฝึกอบรมอาชีพเพื่อสรา้ง
รายได้ให้กับประชาชนท่ีไม่มีงานทำ 

80,000 79,925 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
  

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุม่
อาชีพต่างๆ ตำบลห้วยบง  

500,000 499,965 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ   

  

รวม 580,000 579,890 2 2 - - 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพและสร้างความสามัคคีในชุมชน 

20,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

2 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม
บุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน 

50,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

3 โครงการฝึกออบรมจดัตั้ง/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

75,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

  
 

4 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

30,000  29,998 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

5 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา 

30,000  29,999.70 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสำคัญ 

30,000  24,260 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ   

 
 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,435,500  1,372,158 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

 
 

 

8 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 150,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

9 โครงการพาน้องท่องโลก (ทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี)  

70,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

10 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 15,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

11 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น  

100,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

12 ค่าอาหารเสรมินม 2,452,736 1,775,330.64 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

 
 

 

13 เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา 

4,620,000  4,266,003 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

14 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรค
ไข้เลือดออก 

30,000  14,695 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

15 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

30,000  14,145 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

16 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรค
เอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

50,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

17 โครงการสำรวจข้อมลูจำนวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ   

 
 

18 โครงการคุม้ครองผู้บริโภค 30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

19 โครงการหมู่บ้านสเีขียวเมืองคาร์บอนต่ำ 40,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

20 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 40,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

21 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน 

500,000  480,000  ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ   

 
 

22 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 

50,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

23 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
บทบาทสตรตีำบลห้วยบง 

50,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

24 โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส  

40,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

25 โครงการจดัเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
และตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

20,000 350 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ   

 
 

26 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

40,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

27 โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ  
อบต.ห้วยบง 

250,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

28 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์และ
วันผู้สูงอาย ุ

200,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

29 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมแก่
เยาวชนและเด็ก 

30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

30 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก  

10,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

31 โครงการจดังานรัฐพิธีต่างๆ 100,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

32 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง 200,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

33 โครงการห้วยบงร่วมใจถวายเทียน
พรรษา 

100,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

34 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
บรรพชาสามเณรฤดรู้อน 

20,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

 35 โครงการจดัสวสัดิการผูสู้งอาย ุ
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

12,300,000 11,717,300 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ   

  

36 โครงการจดัสวสัดิการผู้พิการ 
(เบี้ยยังชีพผู้พิการ) 

2,400,000 2,279,800 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ   

  

 37 โครงการจดัสวสัดิการผู้ป่วยเอดส์    
(เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 

42,000  30,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
  

38 เงินสำรองจ่าย 1,859,592  973,321.76 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
  

39 สมทบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.) 230,000  221,197.50 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
  

รวม   27,759,828 23,228,558.6
00000  

39 15  24 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตร 

30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

2 โครงการปลูกป่าชุมชน 30,000  29,995 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

   

3 โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษด์ิน 
และน้ำ 

20,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำรสิมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ 

  

 

รวม 4 โครงการ 110,000 29,995  4 1 - 3 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1 โครงการกิจกรรม 5 ส 10,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
(ไม่เบิก) 

  

2 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน 

450,000  450,000 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ   

 
 

3 โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
สำหรับประชาชน 

30,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ   

 
 

4 โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน 5,000  2,350 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
 

 

5 โครงการจดัทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 - ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

  
 

6 โครงการประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได้และการชำระภาษ ี

5,000 4,620 ข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ  

 
  

รวม 6 โครงการ 600,000 456,970 6 3 - 2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

- - - - - - - - 
รวม - - - - - - 
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สรุปการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีเพิ่มเติม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

โครงการที่นำมา
จัดทำงบประมาณ 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  119 35  16 19  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร แหล่งน้ำ อย่างยั่งยืน 16 - - - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 

23 2 2 - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  

136 39 15 - 24 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

19 4 1 - 3 

6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 44 6 4 - 2 
7. ยุทธศาสตรด์้านการท่องเที่ยวและบริการ   9 - - - - 

รวม 366 86 38 19 29 

 
1. โครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2565)   จำนวน 366 โครงการ 
    1.1 โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน  86  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  86 x 100  = 23.49% 
                                                                                                          366 
          ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  38  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  38 x 100  = 10.38% 
                                                                                                          366 
          อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  19  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  19 x 100  = 5.19% 
                                                                                                          366 
          ไม่ได้ดำเนินการ   จำนวน  30  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  29 x 100  = 7.92% 
                                                                                                          366 
   1.2 โครงการที่ไม่ได้นำมา  จำนวน  280 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  280 x 100  = 76.50% 
         -จัดทำงบประมาณ                                                                           366 
          
2. โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน  86  โครงการ
  
    ดำเนินการแล้วเสร็จ     จำนวน  38  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  38 x 100   = 44.19 
                                                                                                          86 
    อยู่ระหว่างดำเนินการ     จำนวน  19  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  19 x 100   = 22.10 

                                                                                 86 
    ไม่ได้ดำเนินการ      จำนวน  29  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  29 x 100   = 33.72 
                                                                                                          86 
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน 2565) เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวน
น้อยมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี
โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนที่เสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนหลายโครงการ จาก 25 
หมู่บ้าน 

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2565 และโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ทั้งท่ีดำเนินการแล้วเสร็จในห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 
กันยายน พ.ศ. 2565 และอยู่ระหว่างดำเนินการ ถือว่าดำเนินการได้เกือบทุกโครงการ โครงการก่อสร้างถนน 
และซ่อมแซมถนน อาจมีความล่าช้าเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน 

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการส่วนมากจะเป็น
โครงการเกี่ยวกับการจัดอบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมในเทศกาลสำคัญ และโครงการที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มคน
จำนวนมาก เช่น โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โครงการห้วยบงร่วมใจหล่อเทียนและถวาย
เทียนเข้าพรรษา การจัดงานวันเด็ก โครงการแข่งขันกีฬา ฯลฯ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 

1.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น การเข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลเพ่ือ
เสนอโครงการพัฒนา ที่มาจากความต้องการของหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

  

  1.5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยบง โดยวิทยาลัยนครราชสีมา โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 400 คน เพศหญิงร้อยละ 62.00 
เพศชายร้อยละ 38.00 อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 35.25 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 25.25 อายุ
มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 24.50 และได้เสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม คือ ประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยบง มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านสาธารณสุข การปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ 
เช่น การตัดแต่งต้นไม่ กิ่งไม้ ริมทางให้สวยงาม ด้านไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ เมื่อไฟฟ้าดับหรือชำรุดเสียหาย 
แจ้งไปยัง อบต.ห้วยบง ก็ได้รับการซ่อมแซมแก้ไขเร็วขึ้น และต้องการให้ดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าที่
ชำรุดเสียหาย ติดตั้งโคมไฟเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านที่เว้นระยะห่างเกินไป ด้านระบบน้ำประปาดี สะอาด บางหมู่บ้าน
ต้องการให้ อบต.สำรวจและปรับปรุงถังพักน้ำ ให้มีปริมาณความจุเพ่ิมมากขึ้น งานรายได้หรือภาษี มีการออกพ้ืนที่
สำรวจสถานประกอบการ มีการอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการเก็บภาษีให้ทราบ งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านถนนยังต้องการให้ อบต.ทำการสำรวจและพัฒนาปรับปรุง ถนนภายในหมู่บ้าน ทางระบาย
น้ำ เช่น ถนนเชื่อมโยงหลายหมู่บ้านยังเป็นดินเมื่อฝนตกหนักถนนจะเละเป็นโคลน 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หน้า 19 
 

2. ความเห็น/ข้อเสนอแนะของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 

  2.1 โครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนเยอะมากแต่งบประมาณมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ถือว่าดำเนินการได้เยอะกว่าปีที่ผ่านมา โครงการ
ที่เสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนนหรือซ่อมแซมถนน อยากให้แต่ละ
หมู่บ้านเสนอเป็นถนนแอสฟัลท์ติก หรือเป็นถนนคอนกรีตดีกว่า ระบบประปาหมู่บ้านใช้งานหลายปีชำรุดเสียหาย 
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแต่ละหมู่บ้านอยากให้มีมากกว่านี้ 

  2.2 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เป็นวิสัยทัศน์ที่ใช้มาหลายปีควรมีการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งวิสัยทัศน์ขององค์กรควรเริ่มต้นจากผู้นำสูงสุดขององค์กร 
เพราะวิสัยทัศน์คือเป้าหมายอันสูงสุดและความฝันอันสูงสุดขององค์กรที่ผู้นำองค์กรอยากจะเห็น  

  2.3 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่แต่ละหมู่บ้าน
เสนอมา แต่นำมาจัดทำงบประมาณ 86 โครงการ ถือว่าน้อยและทั ้งยังดำเนินการได้ไม่หมดภายในสิ้น
ปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้ดำเนินการมากกว่านี้ และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โครงการ
ที่เสนอบรรจุในแผนบางโครงการก็เป็นโครงการเดิมที่เคยเสนอมาหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ฝากผู้บริหาร
ได้พิจารณาดำเนินการ  

 




