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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕6๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน จึงจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยได้สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช้
เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นปีต่อไป 

๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมาย 
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน 
๕) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง 
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการ 

ด าเนิน... 
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ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานการติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรม
ภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหา
ที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเปูาหมายหลักของ
โครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ 
ต้นทุน (cost – effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ เปูาหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถ    
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับ 
การวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน
ในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่
มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้  ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผล ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและ การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผล
ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร 
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด 
จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

เพราะว่า... 
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 เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่ 
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น  
ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึง
การบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึง พอใจซึ่งเกิด
จากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี 

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  จึงต้องการด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61  - 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย    
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ   
บริหารส่วนต าบลหนองบอน จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61  - 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน

ทั้ง แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และ
แนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้น ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ ไม่ใช่การตรวจสอบ 
เพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 
ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น ได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

หรือไม่... 
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หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตาม
และประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 
ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือ 
ทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ 
กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาล หรือ
อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ เห็นว่าไม่เกิด 
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคม  หรือองค์กรทาง
สังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่ ส าคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 

2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุน และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุ วัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการ
รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่ วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้  
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม 
กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่  
จะให้เงินอุดหนุน 

 ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4) องค์กร...
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 ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้ เงินอุดหนุนหน่ วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
ให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน  
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม 
ทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบยีบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ 
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ แผนพัฒนา 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ น าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน  กิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ ด าเนินการ ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบ พยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลง  ให้ได้ ด าเนินการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด ประโยชน์ เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและ
มีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้
3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน

และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
4. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
5.เพ่ือใช้...
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5. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป
6. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ  

1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคน 

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้ 

   ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)  

   ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)  

   ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้  
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (๓) 

   ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 

ของทุกปี... 
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ของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5)  

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ที่ 481/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
ประกอบด้วย 

1. นายประกิต  บัวดอก ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการ 
2. นายถวิล  วังพรม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการ 
3. นายสนอง  น้ าทรัพย์ ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการ 
4. นางจินตนา  บุญอุ้ม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
5. นายวิรัตน์  รักษาพล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
6. นางประยงค์  อึ๊งเจริญ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
7. นางสาวสังวาล  แม่นปืน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
8. นายธัชชัย  เจนดง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9. นายทองค า  บัวดอก ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. นายไชยณรงค์  คงมั่นกลาง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
11. หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 

มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

        (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ส่วนที่ 2... 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)
“หนองบอนน่าอยู่ เฟ่ืองฟูการเกษตร เขตท่องเที่ยวธรรมชาติ” 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ 
ต าบลหนองบอน มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน

มีความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 

     3.1 เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     3.2 เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
     3.3 เพ่ือพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     3.4 เพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
     3.5 เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

              3.6 เพ่ือพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด 
1) กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจ

รับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2) กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ
3) ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ

ค่าเปูาหมาย... 
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 ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และจัดหาในเรื่องของน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ 

- เพ่ือก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การวางผังเมืองในใน
ท้องถิ่น และผังเมืองรวมของจังหวัด พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ให้มีความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างมี
มาตรฐาน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี อีกทั้งยังสามารถสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆด้วย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ        

- เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมภาคประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนา
เศรษฐกิจตามท่ีรัฐบาลส่งเสริม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในพ้ืนที่ให้กับประชาชนได้เข้าถึงการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวิถีของแต่ละชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง  พร้อม
บ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
รวมไปถึงการส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน และ
ผู้ด้อยโอกาส 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป และส่งเสริมการปลูกปุาไม้ 
เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดนการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความหวงแหนปุาไม่ที่มีอยู่ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตรให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ท าการเกษตร เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจัดท าในเรื่องของน้ า เพื่อการเกษตรให้
เพียงพอ 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรใน
ต าบล 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และการบริหารจัดการ 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ให้เข้าถึง
การให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี การจัดสวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ พร้อมทั้งให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน อยู่ด้วยกันอย่างสงบภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไชปัญหาความเดือดร้อน 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู  พัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
การพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนจึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.ยุทธศาสตร์... 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
สรุปบัญชีโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับทบทวน 5 ปี) (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรต่างๆ สมาชิกกลุ่มต่างๆ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

450,000 ส านักปลดั 

2 โครงการจดัท าเว็บไซต์องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบอน 20,000 ส านักปลดั 

3 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 180,000 ส านักปลดั 

4 โครงการเพิม่ศักยภาพสมาชิก อปพร.ต าบลหนองบอน 100,000 ส านักปลดั 

5 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการปูองกันภัยแก่ประชาชน 20,000 ส านักปลดั 

6 โครงการจดัซื้อถังดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด 15 ปอนด ์ 7,500 ส านักปลดั 

7 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 80,000 ส านักปลดั 

8 โครงการปูองกันและควบคุมโรคตดิต่อ 100,000 ส านักปลดั 

9 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 90,000 ส านักปลดั 

10 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000 ส านักปลดั 

11 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัว 20,000 ส านักปลดั 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

12 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิต าบลหนองบอน 30,000 ส านักปลดั 

13 อุดหนุนจังหวัดสระแก้ว โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

50,000 ส านักปลดั 

14 อุดหนุนอ าเภอเมืองสระแก้ว โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,000 ส านักปลดั 

15 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับ ทม.สระแก้ว 150,000 ส านักปลดั 

16 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี 20,000 กองคลัง 

17 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี) 20,000 กองการศึกษาฯ 

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้า
สถานี (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

40,000 กองการศึกษาฯ 

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

40,000 กองการศึกษาฯ 

20 โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี 93,100 กองการศึกษาฯ 

21 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถาน ี 36,408 กองการศึกษาฯ 

22 ค่าอาหารเสรมิ (นม) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ) ในเขตต าบลหนองบอน 4 โรงเรียน ดังนี้        
1. โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เป็นเงิน 256,770.80
2. โรงเรียนบ้านโคกมะตูม เป็นเงิน 176,290.40
3. โรงเรียนบ้านท่าแยก เป็นเงิน 237,608.80
4. โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ เป็นเงิน 157,128.40

827,798.40 กองการศึกษาฯ 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

23 อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน 60,000 กองการศึกษาฯ 

24 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลกูเสอืและเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบล
หนองบอน 

60,000 กองการศึกษาฯ 

25 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ในเขตต าบลหนองบอน 4 โรงเรียน ดังนี ้      
1. โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เป็นเงิน 536,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านโคกมะตูม เป็นเงิน 368,000 บาท
3. โรงเรียนบ้านท่าแยก เป็นเงิน 496,000 บาท
4. โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ เป็นเงิน 328,000 บาท

1,728,000 กองการศึกษาฯ 

26 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 300,000 กองการศึกษาฯ 

27 อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
ต าบลหนองบอน 

60,000 กองการศึกษาฯ 

28 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอนร่วมกับจังหวัดสระแก้ว 

50,000 กองการศึกษาฯ 

29 อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรมสู่เยาวชนโรงเรียนเครือข่ายต าบลหนองบอน 

60,000 กองการศึกษาฯ 

30 อุดหนุนการคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณี 
สงกรานต์ 

120,000 กองการศึกษาฯ 

31 อุดหนุนการคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง 120,000 กองการศึกษาฯ 

32 โครงการจดังานเทศกาลดูผเีสื้อท่ีปางสีดา 60,000 กองการศึกษาฯ 

33 อุดหนุนอ าเภอเมืองสระแก้ว โครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562 

30,000 กองการศึกษาฯ 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

34 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว  โครงการขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม (กลุ่มบ้านหนองปรือ) 

62,018.27 กองช่าง 

35 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร (กลุ่มบ้านโพธ์ิทอง) 

28,155.98 กองช่าง 

36 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ 

91,061.28 กองช่าง 

37 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต้ 

72,571.68 กองช่าง 

38 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน 

94,163.21 กองช่าง 

39 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย Overlay Asphaltic Concrete   
(สายทางหลังปูอมต ารวจ) หมู่ 12 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยาทาง 
250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

358,080 กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณฟาร์มหมูผู้ใหญ่จุก บ้านสวน 
หมู่ที่ 2  ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

396,261.68 กองช่าง 

41 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณบ้าน       
โคกมะตูม (กลุ่มนาล้อม) หมู่ที่ 3 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
2,800 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร 

400,224.30 กองช่าง 

42 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณบ้านซอยโปร่งนก 
ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 บ้านท่ามะตูม หมู่ที่ 10  ตอนที่ 1 ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.30 เมตร ตอนที่ 2 ปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 หนา 0.80 เมตร มีปริมาตรดินลูกรงัไม่น้อยกว่า 
880 ลบ.ม.  

161,476.64 กองช่าง 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

43 โครงการก่อสร้างศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

297,196.26 กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบ้านท่าแยก – บ้านท่า
มะตูม หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 10 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,700 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
3,240 ลบ.ม. 

554,766.36 กองช่าง 

45 โครงการซ่อมแซมเสรมิผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณสายทางบ้านบุ่งส าโรง – 
โพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,950 เมตร หนา 0.30 
เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,340 ลบ.ม.  

424,000 กองช่าง 

46 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณสวนนายทวี 
บ้านแก่งไทร หมู่ที่ 5 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,920 
ลบ.ม.  

374,962.62 กองช่าง 

47 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณสระหนองปรือ
ระแนะ บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 3 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง  1,340 
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,072 ลบ.ม. 

190,205.61 กองช่าง 

48 โครงการซ่อมแซมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณซอยฝายบ้าน     
คลองบุหรี่ใต้ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. 

117,146.66 กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างปูพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับคอนกรตีสายทางบ้านเนินแสนสุขเชื่อม
บ้านสวน หมู่ที่ 9 เช่ือม หมู่ที่ 2 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินงานไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

448,766.36 กองช่าง 

50 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดย Overlay Asphaltic Concerte  ทับถนนคอนกรีต 
สายทางบ้านท่ามะตูม หมู่ที่ 10 เช่ือม บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 3 (กลุ่มนาล้อม) ปริมาณ
งานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

405,738.36 กองช่าง 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

51 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณซอยบ้าน   
นายสนั่น หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
1,900 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,710 ลบ.ม. 

321,962.62 กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายทางกลุ่มบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 3 
บ้านโคกมะตูม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมปูายโครงการหรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 

297,196.26 กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาส่งวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

112,250.58 กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณกลุ่มบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 
ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ 1 ปูาย หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.  

396,261.68 กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลุ่มฟาร์มผู้ใหญ่จุก หมู่ที่ 2 บ้านสวน 
ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 194 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ 1 ปูาย หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร  

384,373.83 กองช่าง 

56 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณริมทางรถไฟ       
หมู่ที่ 2 บ้านสวน ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.30 
เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.  

78,261.68 กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณซอยนา ส.อบต.เลอเลิศ 
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม.  

138,691.59 กองช่าง 

58 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณซอยสวนตาฉัน 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต้ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,980 ลบ.ม. 

353,673.64 กองช่าง 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยสุริยะเส้นทางหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8 
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 297 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปูาย
โครงการ 1 ปูาย หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,188 ตารางเมตร 

640,953.27 กองช่าง 

60 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณซอยข้างสระน้ า 
(งบจังหวัด) หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. พร้อมปูายโครงการ  1 ปูาย 

171,383.18 กองช่าง 

61 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางซอยนายสมพร แม่นปืน 
หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง  4 เมตร ระยะทาง 65 เมตร หนา 
0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม. 

14,000 กองช่าง 

62 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางแยกเข้ากลุ่ม          
บ้านโพธ์ิทอง (ร้านเจ๊กซุน) หมู่ที่ 5 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 950 
เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,140 ลบ.ม. 

208,000 กองช่าง 

63 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลกูรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางตรงข้ามบ้าน ส.อบต.เงิน 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,750 
เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
2,100 ลบ.ม.  

400,000 กองช่าง 

64 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณตรงข้ามซอย 
บ้านผู้ใหญ่ราญ หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต้ ประมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 2,400 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,880 ลบ.ม.  

542,878.50 กองช่าง 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

65 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,130,000 ส านักปลดั 

66 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,980,000 ส านักปลดั 

67 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 78,000 ส านักปลดั 

68 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000 ส านักปลดั 

69 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 175,000 ส านักปลดั 

รวม 24,117,488.50 
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โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานท้องถิ่น     
เพื่อเข้าร่วมโครงการท้องถิ่นเกมส์ ครั้งท่ี 18 ประจ าปี 2562 

65,000 กองการศึกษาฯ 

2 เข้าร่วมโครงการ “พิธีวางฤกษโ์ครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรและถนนเช่ือมต่อฝั่ง
กัมพูชาและพิธีเปิดรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก พิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการ
เดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาและพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลราง” 

14,080 ส านักปลดั 

3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์ “เราท าความดีด้วยหัวใจ”
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

12,000 ส านักปลดั 

4 เข้าร่วมกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  

28,800 ส านักปลดั 

5 โครงการจิตอาสาพัฒนาล าน้ า ล าคลอง ปลูกปุา ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณฝายน้ าล้น 
ท่ามะตูม หมู่ที่ 10 และ ปุาชุมชนบ้านท่าแยก หมู่ที่ 4 

170,000 ส านักปลดั 

รวม 289,880  

รวมท้ังหมด 24,407,368.50  
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-แผนอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

 

- 

 

- 

 

204 

 

124,700,000 

 

 

204 

 

124,700,000 

 

 

204 

 

124,700,000 

 

 

60 

 

48,800,000 

             

672 

 

422,900,000 

รวม - - 204 124,700,000 204 124,700,000 204 124,700,000 60 48,800,000 672 422,900,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

1,500,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

1,500,000 

รวม - - - - - - 5 1,500,000 - - 5 1,500,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ 
นันทนาการ 

- - 20 6,465,000 49 8,882,000 52 9,996,500 17 2,332,000 138 27,675,500 

รวม - - 20 6,465,000 204 124,700,000 204 124,700,000 816 498,800,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานเคหะชุมชน 
- - - - 19 2,750,000 19 2,750,000 - - 38 5,500,000 

รวม - - - - 19 2,750,000 19 2,750,000 - - 38 5,500,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

-แผนงานการเกษตร 

- - - - 12 7,300,000 12 7,300,000 - - 24 14,600,000 

รวม - - - - 12 7,300,000 12 7,300,000 - - 24 14,600,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
และการบริหารจัดการ 

- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน        
- แผนงานสาธารณสุข     
- แผนงานสังคม
สงเคราะห์        
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน        
- แผนงานงบกลาง 

- - 1 25,000 95 33,436,000 94 37,981,000 1 25,000 191 71,467,000 

รวม - - 1 25,000 95 33,436,000 94 37,981,000 1 25,000 191 71,467,000 
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การจัดท างบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 69 โครงการ และโครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5 โครงการ งบประมาณ สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 8,536,682.10 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 
3. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 17 3,705,306.40 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 320,000 
5. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร - - 
6. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 24 11,845,380 

รวม 74 24,407,368.50 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

ประเด็นการประเมิน 

มี 

การด าเนินงาน 

ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 

2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 

3. มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  - 

4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 

5. มีการจดัประชมุคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา

 - 

ตารางท่ี 1ตารางท่ี 1  
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ประเด็นการประเมิน 

มี 

การด าเนินงาน 

ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

7. มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล  - 

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน  - 

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่น

 - 

10. มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพของท้องถิ่น

 - 

11. มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

 - 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน  - 

13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น  - 

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  - 

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  - 

17. มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  - 

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  - 

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่  - 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการที่บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1. จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) 

โครงการตาม 
แผนด าเนินงาน 

ประจ าปี พ.ศ.2562 

โครงการที่ด าเนินการ 
เสร็จเรียบร้อย 

(1 ต.ค. 61 – 30ก.ย. 62) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 672 14 31 
2. ด้านเศรษฐกิจ 5 1 - 
3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 138 23 17 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 38 2 2 
5. ด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 24 1 - 
6. ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการ
บริหารจัดการ 

191 20 24 

รวม 1,068 61 74 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปี 2562 
5.71 6.92 

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนด าเนินงาน 
ประจ าปี 2562 

121.31 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ชาวบ้านซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้  

  ๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
   เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ดังนี ้ 
  ๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)  
  (1) ผู้บริหารเอาใจใส่ในการท างาน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ท าให้สามารถ
ผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง  
  (2) กระแสทางสังคมเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานทางการเมืองของประชาชน ท าให้ประชาชน
เรียกร้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
  (3) ระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
ที่รวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน   
  (4) มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ ระดับท้องถิ่น  

  ๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)  
   (1) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นในการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ 
  (2) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง             
มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

 

ส่วนที ่4 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 1 (ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น    

จุดแข็ง หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการ
ได้ด าเนินการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)  
(๑) ประชาชน ผู้น าหมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา  
(๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
(4) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง  

ข้าว ฯลฯ 
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
(6) มีการประสานความรว่มมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่  
(7) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ  
(8) ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาฯ รวมทัง้น าแผนไปสู่การปฏิบัติ และเป็น 

ผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(9) ผู้น าหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
(๑0) มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(๑1) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(12) มีวัด 6 แห่ง 
(๑3) หมูบ่้านในเขตต าบลหนองบอนมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  
(๑4) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ฯลฯ 
(๑5) เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนทราบปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง  

๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)  
(๑) คนในวัยท างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง 
(๒) ครัวเรือนที่ยากจนส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพรับจ้างเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  
(๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม อาชีพ 

อย่างเข้มแข็ง 
(๔) แหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่ง น้ าตื้นเขิน

ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ห่างไกลจากแหล่งชลประทาน เขื่อนต่าง ๆ 
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(5) สถานศึกษาในต าบลมีเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษา จ านวน 4 แห่ง และไม่มี
โรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

 (6) สถานประกอบกิจการมีจ านวนน้อย เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารต่างๆ ท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีค่อนข้างน้อย 

 (7) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ยังไม่มีรถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินและบุคลกรด้านนี้โดยเฉพาะ ประกอบกับ
อุปกรณ์ท่ีช่วยในการปูองกันภัยต่าง ๆ ไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณจ ากัด  

(8) ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑0) ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 

ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
(1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
(2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  

และประชาชนมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 
(3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
(4) โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด งบประมาณไม่เพียงพอ 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
(2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการ 

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
(3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ 

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 




