
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
เร่ือง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

--------------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้             
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ประกอบกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที ่1/2563  วันที่  25 ธันวาคม 2563  เรียบร้อยแล้ว นั้น   

                     องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  
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ผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบล   
ห้วยบง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา 253 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากร
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หาก
ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือใน
การน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมาย        
ซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็น
ในการด าเนินการแก้ไข 

  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออาจ
แสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 
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  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทาง
ที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง และ
แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
  3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี
หรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  
  3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
        3.2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน และการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการ
ประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)         
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการ
ด าเนินการในภาพรวมของโครงการ  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป 
         3.2.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
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แผนปฏิบัติการ 

 
ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

แผนภาพท่ี 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
               

                                                                                วิเคราะห์สถานการณ์   

 

        การวางแผน           วิสัยทัศน์        พันธกิจ     เป้าประสงค์      กลยุทธ์           

  

การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ    

      

 

  ควบคุมและประเมินผล      ติดตามและประเมินผล 

 

  จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารเชิง     
กลยุทธ์ กล่าวคือ  หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล    
เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน
ส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง  เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี
(ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5)      
ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  โดยมีขั้นตอน
และวิธีการดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

    การวางแผนพัฒนา      ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง 

                                                                                        ตามแบบประเมิน 

 

 

                                  ทบทวนปรับปรุง                   รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ  ความถูกต้อง 

                                        แก้ไข    ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุปรายงาน 

                      ผลการติดตามฯ 

 

         

น าแผนไปสู่การปฏิบัติ                                                                เสนอคณะกรรมการติดตามและ 

                                      ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา 

                      ให้ความเห็นชอบ 

 

        รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

สภา อบต.  

 

           

                        - ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

     - เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

     - แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ     
ไปด้วย แบบรายงาน  2  แบบ ดังนี้ 
  4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

4.2 แบบที่ 2 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

 1. ผลของการประเมินผลแผนพัฒนา สามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการ           
เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
                  2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการก ากับ ตรวจสอบ การด าเนินงาน   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าได้ด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนงานหรือไม่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  – 2565)  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านกัปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชยัภูม ิ หนา้ 6 

 

 

บทที่ 2 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

วิสัยทัศน์ต าบลห้วยบง               อยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้า  ชาวประชาร่วมพัฒนา 

                   ต าบลห้วยบงก้าวหน้า   ภายใต้แนวปฏิบัติ  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ 
 1.  พัฒนาระบบการบริหารให้ได้มาตรฐานสากล 
 2.  ให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 3.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน 
 4.  สร้างความมั่นใจในการบริการประชาชนด้วยระบบ  IT ที่ทันสมัย 
วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อให้ระบบการบริหารได้มาตรฐานสากล 
 2.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องรวดเร็ว 
 3.  เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ บุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตส านึกในการ 
              บริหารและบริการประชาชน 
 4.  เพื่อสร้างความม่ันใจในการบริการประชาชนด้วยระบบ IT ที่ทันสมัย 
กลยุทธ์  
 ให้มีการสร้างระบบการบริหารและการบริการสู่ความเป็นเลิศและเป็นธรรม 
แผนงาน 
 1.  แผนงานพัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 
 2.  แผนงานพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ 
 3.  แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณธรรม ขวัญก าลังใจและมีจิตส านึกในการให้บริการ 
 4.  แผนงานแก้ไขปัญหาความยากจน 
 5.  แผนงานพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 6.  แผนงานเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน 
 7.  แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.  แผนงานบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 9.  แผนงานพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
           1. แผนงานเคหะและชุมชน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  2. แผนงานรักษาความสงบภายใน  
  3. แผนงานการศึกษา 
  4. แผนงานสาธารณสุข 
  5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  7. แผนงานการเกษตร 
  8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9. แผนงานงบกลาง 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                     1. แผนงานการเกษตร 
                     2. แผนงานเคหะและชุมชน 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
           1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

2. แผนงานการศึกษา 
  3. แผนงานสาธารณสุข 
  4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  5. แผนงานเคหะและชุมชน 
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  อ าเภอเมือง  จงัหวัดชัยภูมิ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิง
ปริมาณ และเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  2  แบบ  ได้แก่ 
  1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  
1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
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15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางให้
ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวน
โครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 ) เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ  รายจ่าย
ประจ าปี 2563 และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแผนงาน 
 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

……………………………………………………………………………………………………….. 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน   1 ตุลาคม  2562  –  30 กันยายน  2563  

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ปี 2563 
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 52 22,503,540.- 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 31 26,979,860.- 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 110,000.- 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 398,000.- 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 3 101,830.- 

รวม 93 50,093,230.- 
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ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) มีจ านวนมากเกินไป  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทุกโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. จัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) โดยให้
ค านึงถึงศักยภาพของอบต.  
 
  

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  
2. วัน/เดือน/ปีทีร่ายงาน  30  กันยายน  2563                                   
ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไป  

1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ    
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 52 52 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 31 20 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 2 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 2 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 

3 2 

รวม 93 78 
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บทที่ 4 
โครงการที่ได้ด าเนินการในปี 2563 

  
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ล าดับ รายการ งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด
รางระบายน้ า บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายสุวรรณ   
หาญมะโน ถึงหน้าบ้านนายสวัสดิ์ งามไข่น้ า 

169,900 งบ อบต. กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4   สายซอย   
ดวงเงิน , สายซอยไพศาลพงษ์ , สายซอยดวงชัยภูมิ 

280,600 งบ อบต. กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองโมง หมู่ที่ 5 สายซอยหน้า
บ้านนายวรวิทย์ ศรีจ าปา ถึงหน้าบ้านนายปกรณ์เกียรติ ศรีจ าปา 

216,600 งบ อบต. กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8 สายบ้าน
นายบุญชม ดวงจินดา ถึงหน้าบ้านนางทองด า เค็งชัยภูมิ 

294,500 งบ อบต. กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 3 สายจากบ้าน
นายอุย ก าเนิดหิน ถึงบ้านนางสุภาพ อาจอนงค์ 

58,500 งบ อบต. กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1 สายจาก     
สามแยกนานางวงษ์มา  ต๊ะพันธุ์ ถึงหน้าโรงสีชุมชน หมู่ที่ 14 

101,800 งบ อบต. กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1 สายจากที่นา  
นางวงษ์มา ต๊ะพันธุ์ ถึงที่นานางสมภาร ศรีวงษ์ชัย  และสายจาก
สามแยกนานายบัวพา พลหินลาด ถึงนานายสุทัศน์ ชูสกุล 

42,300 
 

งบ อบต. กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงท านบกั้นน้ า บ้านห้วยหว้าเหนือ หมู่ที่ 2      
คลองน้ าข้างเมรุ วัดโคกสว่าง 

60,200 งบ อบต. กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด
รางระบายน้ า บ้านน้อย หมู่ที่ 10 สายจากหน้าบ้านนางบุญไว    
พิมสุคะ ถึงหน้าบ้านนางน้อย ศรีวงษ์ชัย 

242,900 งบ อบต. กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด
รางระบายน้ า บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11 สายจากบ้าน           
นางพันทิพพา บุญเศษ ถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์  ศิริวัฒนเมธา-
นนท์ 

293,600 งบ อบต. กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด
รางระบายน้ า บ้านหนองหิน หมู่ที่ 7 

98,000 งบ อบต. กองช่าง 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

12 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด
รางระบายน้ า บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ 14 สายจากหน้าบ้าน      
นางประนอม  ผดุงจิตร ถึงหน้าบ้านนางร าไพ ปิ่นแก้ว 

308,500 งบ อบต. กองช่าง 

13 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 7  สายจากที่นานางสุพิศ 
จิตรชัยภูมิ - ที่นานายค าภู ประทุมแสง 

483,000 
งบ อบต. 

(จ่ายขาดฯ) 
กองช่าง 

14 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 7  สายบ้านหนองหิน - 
บ้านโนนคูณ เชื่อมต่อกับถนนสายหนองดอนหัน-หนองขาม 

15 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยบงใต้  หมู่ที่ 3      
สายจากหน้าบ้านนางประเสริฐ แก้วอุดร – ถนนสายจากถนน 
หนองหญ้ารังกา-ลาดใหญ่ 475,000 

งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 
16 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยบงใต้  หมู่ที่ 3 จาก

หน้าวัดชุมแสง - ศาลปู่ตา  

17 ปรับปรุงถนน คสล.บ้านห้วยบงเหนือ  หมู่ที่ 2  จากหน้าบ้านนาย
แม้น ตู่กระโทก - สามแยกตรงข้ามตู้ยามสายตรวจต าบลห้วยบง 

476,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านหนองสะแบง  หมู่ที่ 8  
สายหนองกกเสี้ยว - โสกกุง  

121,800 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

19 ปรับปรุงถนน คสล. บ้านยางบง หมู่ที่ 9 สายนานายโกวิทย์    
สงวนศักดิ์ - นานายมานิตย์  เพียรวิชา 

478,400 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงถนน คสล.บ้านห้วยหว้าเหนือ หมู่ที่ 12  สาย ถนน     
ชย. ถ.1 - 0024 - อ่างเก็บน้ ากิ่วคอม้า 

483,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

21 ปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 จากบ้าน       
นายวันทอง  ธงภักดิ์ - ถนนสายลาดใหญ่ - หนองหิน 

493,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

22 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ 14     
จากนานางนวลจันทร์  ดงทอง - ที่นานายพานรอง  อาจใจ 

81,600 
งบ อบต. 

(จ่ายขาดฯ) 
กองช่าง 

23 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ 14     
จากบ้านนายถึงแทน  รองจ านงค์ - ที่นานางสมภาร  ศรีวงษ์ชัย 

24 ขุดลอกล าห้วยทับควาย (ตอนกลาง) บ้านน้อย หมู่ที่ 10  466,500 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

25 ขุดลอกหนองชุมแสง  บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13  107,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

26 ปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1 สายจาก
หน้าบ้านนายสุทัศน์  ชูสกุล - หน้าบ้านนายบัวหนัน ศรีวงษ์ชัย 

375,300 
งบ อบต. 

(จ่ายขาดฯ) 
กองช่าง 

27 ปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1 สายจาก
หน้าบ้านนายสมภาร บ ารุงถิ่น - หน้าบ้านนางพรรณี ยอดท่าหว้า 

28 ปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้านห้วยบงเหนือ  หมู่ที่ 2 จาก
หน้าบ้านนายอุดม  คุ้มห้วยบง - หน้าบ้านนายมนัส วงค์ชัยวัฒนะ 

146,700 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

29 ปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านห้วยบงเหนือ  หมู่ที่ 2 147,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างประปาบาดาลแบบหอถังสูง บ้านน้อย หมู่ที่ 10 403,277 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

31 ปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดภายใน อบต.ห้วยบง 478,100 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

32 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน  60,700 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

33 ปรับปรุงท ารั้วบ่อก าจัดขยะ บ้านยางบง หมู่ที่ 9 192,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

34 ปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 3  สายจากถนน      
หนองโจทย์ - บ้านนายสุนทร  ศรีโฉม 

251,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

35 ปรับปรุงถนนคันดินเพ่ือการเกษตร พร้อมลงลูกรัง บ้านม่วงเงาะ 
หมู่ที่ 4  สายหินล่วงจากนานางสมส่า พันธุ์สง่า – อ่างเก็บน้ า     
กิ่วคอม้า 

117,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

36 ปรับปรุงโรงสูบน้ าประปา (อ่างเก็บน้ ากิ่วคอม้า) ด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4 

454,704 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

37 ปรับปรุงถนน คสล. บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 สายบ้านหินกอง -       
ภูกระแต 

461,800 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

38 ปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองหินหมู่ที่ 7 สายหน้าบ้าน           
นางเข็มทอง พิมพ์ชัย - โรงปุ๋ย บ้านหนองโมง หมู่ที่ 5 

468,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ 
แหล่ง 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

39 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8  
สายหนองสระแบง-หนองขาม 

399,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

40 ปรับปรุง ถนน คสล. บ้านยางบง  หมู่ที่ 9 - หนองกุดโดน 467,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

41 ปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11 สายจากสวน     
นางฉวีวรรณ  รักษ์หินลาด - ที่นานางวิไล  จี้เพชร 

327,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

42 ขุดลอกล าห้วยหว้า (ตอนล่าง) บ้านหน้วยหว้าใต้ หมู่ที่ 14      
จากฝายทางเกวียน - นานางทองขัน  ธุลี 

380,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

43 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อบต.   
ห้วยบง 

147,133 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 42,200 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล บ้านหนองสระแบง  หมู่ที่ 8 41,000 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

46 โครงการขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร (แก้มลิง) บ้านห้วยหว้าใต้      
หมู่ที่ 14 ช่วงที่นานายพิทักษ์ ปัตตะเขสูง และที่นานางจันทร์หอม     
มนต์ชัยภูม ิ

485,800 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ลงลูกรัง บ้านหนองสระแบง  หมู่ที่ 8 23,200 งบ อบต. 
(จ่ายขาดฯ) 

กองช่าง 

48 โครงการขุดลอกหนองดอนหัน บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 3  480,500 งบอุดหนุน
(อ าเภอ) 

กองช่าง 

49 โครงการขุดลอกโสกข้ีเหล็ก บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8  
 

410,900 
 

งบอุดหนุน
(อ าเภอ) 

กองช่าง 

50 โครงการขุดลอกหนองหญ้าขาว บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4  458,300 
 

งบอุดหนุน
(สทนช.) 

กองช่าง 

51 โครงการขุดลอกล าห้วยทับควาย (ตอนล่าง)  บ้านห้วยหว้าใต้      
หมู่ที่ 14  

440,700 
 

งบอุดหนุน
(สทนช.) 

กองช่าง 

52 โครงการขุดลอกล าห้วยหว้า (ตอนล่าง)  บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ 14  
 

421,500 
 

งบอุดหนุน
(สทนช.) 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ล าดับ รายการ งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,830,600.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,686,400.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 142,500.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

4 โครงการการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพกู้ภัยต าบล   
ห้วยบง 

111,230.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,400.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 39,000.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

280,000.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

8 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 0.- งบ อบต. ส านักปลดั 

9 โครงการศูนย์บริการประชาชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยในช่วงเทศกาล 

2,060.- งบ อบต. ส านักปลดั 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 539,360.- งบ อบต. ส านักปลดั 

11 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.- งบ อบต. ส านักปลดั 

12 อาหาร (เสริม) นมโรงเรียน 823,637.38 งบ อบต. ส านักปลดั 

13 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  1,502,000.- งบ อบต. ส านักปลดั 

14 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 54,750.- งบ อบต. ส านักปลดั 

15 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 3,821.- งบ อบต. ส านักปลดั 

16 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท าของนักเรียน/
นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดเรียน 

0.- งบ อบต. ส านักปลดั 

17 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล 29,998.- งบ อบต. ส านักปลดั 

18 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้าน  

0.- งบ อบต. กองช่าง 

19 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 10,850.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

20 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ 12,810.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

21 โครงการแข่งขันกีฬาห้วยบงคัพต้านยาเสพติด ประจ าปี 
2563 

0.- งบ อบต. ส านักปลัด 

22 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 30,000.- งบ อบต. ส านักปลัด 
23 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0.- งบ อบต. ส านักปลัด 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

24 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 4,280.- งบ อบต. ส านักปลัด 
25 โครงการประชุมประชาคมต าบลห้วยบง 1,275.- งบ อบต. ส านักปลัด 
26 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว  

0.- งบ อบต. ส านักปลัด 

27 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

0.- งบ อบต. ส านักปลัด 

28 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 0.- งบ อบต. ส านักปลัด 
29 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  11,000.- งบ อบต. ส านักปลัด 
30 โครงการอบรมปกป้องสถาบันหลักของชาติ 0.- งบ อบต. ส านักปลัด 
31 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0.- งบ อบต. ส านักปลัด 

 
          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ รายการ งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  9,990.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

19,096.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

3 ครุภัณฑ์การเกษตร 
เครื่องสาวไหม 

0.- งบ อบต. ส านักปลัด 

 
 

           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับ รายการ งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจ้างเหมาผู้ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในต าบล
ห้วยบง 

319,000.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 39,982.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

3 โครงการอบรมให้ความรู้การลดและคัดแยกขยะตั้งแต่
ครัวเรือน 

0.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

4 โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 0.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ  

 ล าดับ รายการ งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ตามกรอบแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

0.- งบ อบต. ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

11,010.- งบ อบต. ส านักปลัด 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 690.- งบ อบต. กองคลัง 
4 วัสดุส านักงาน  89,925.- งบ อบต. ส านักปลัด 
5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 98,230.- งบ อบต. ส านักปลัด 
6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,185.- งบ อบต. ส านักปลัด 
7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.- งบ อบต. ส านักปลัด 
8 ครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ี) 6,000.- งบ อบต. ส านักปลัด 
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,370.- งบ อบต. ส านักปลัด 
10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.- งบ อบต. ส านักปลัด 
11 เครื่องปรับอากาศ 47,000.- งบ อบต. ส านักปลัด 
12 โต๊ะกราบพระ 1,700.- งบ อบต. ส านักปลัด 
13 โต๊ะพับแบบอเนกประสงค์ 18,000.- งบ อบต. ส านักปลัด 
14 รถบรรทุกน้ า 2,500,000.- งบ อบต. ส านักปลัด 
15 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 78,000.- งบ อบต. ส านักปลัด 
16 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network  

Video Recorder) 
22,000.- งบ อบต. ส านักปลัด 

17 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 17,000.- งบ อบต. ส านักปลัด 
18 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมพิมพ์ติดตั้งถังหมึก 

พิมพ์ 
4,300.- งบ อบต. ส านักปลัด 

19 เครื่องส ารองไฟฟ้า 2,500.- งบ อบต. ส านักปลัด 
20 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 10,800.- งบ อบต. ส านักปลัด 
21 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700.- งบ อบต. ส านักปลัด 
22 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,250.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

23 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 69,500.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

24 เก้าอ้ี 2,690.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

25 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,990.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

26 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 17,000.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

27 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมพิมพ์ติดตั้งถังหมึก 
พิมพ์ 

4,300.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

28 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700.- งบ อบต. กองสาธารณสุข 

29 วัสดุส านักงาน 34,062.- งบ อบต. กองคลัง 
30 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,640.- งบ อบต. กองคลัง 
31 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500.- งบ อบต. กองคลัง 
32 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.- งบ อบต. กองคลัง 
33 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100.- งบ อบต. กองคลัง 
34 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.- งบ อบต. กองคลัง 
35 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,400.- งบ อบต. กองคลัง 
36 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2,600.- งบ อบต. กองคลัง 
37 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700.- งบ อบต. กองคลัง 
38 วัสดุส านักงาน 3,870.- งบ อบต. กองช่าง 
39 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,570.- งบ อบต. กองช่าง 
40 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 35,260.- งบ อบต. กองช่าง 
41 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.- งบ อบต. กองช่าง 
42 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.- งบ อบต. กองช่าง 
43 วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,430.- งบ อบต. กองช่าง 
44 วัสดุก่อสร้าง 100,905.- งบ อบต. กองช่าง 
45 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 955.- งบ อบต. กองช่าง 
46 เครื่องตัดสติกเกอร์ 15,000.- งบ อบต. กองช่าง 
47 เครื่องปรับอากาศ 31,000.- งบ อบต. กองช่าง 
48 เครื่องเจาะดิน 12,000.- งบ อบต. กองช่าง 
49 เครื่องสูบน้ าบาดาล 78,000.- งบ อบต. กองช่าง 
50 เครื่องตัดหญ้า 31,000.- งบ อบต. กองช่าง 
51 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700.- งบ อบต. กองช่าง 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

52 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,250.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

53 เก้าอ้ี 2,690.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

54 โต๊ะท างานไม้ 3,800.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

55 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 17,000.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

56 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมพิมพ์ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 4,300.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 

57 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700.- งบ อบต. กองสวัสดิการ 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

รายงานผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563  ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563   
ตามแผนยุทศาสตร์  จ านวนโครงการทั้งหมด   93  โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด   52   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  100           
     จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  0   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  0               

                  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
     จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  20  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  64.52      
     จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  11  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  35.48   

                  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ   
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  2  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  66.66         
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  33.34         

                  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
          จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  2  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  50.00        
          จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  2  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  50.00       

                   5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ   
          จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  2  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  66.66         
          จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  1  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  33.34         
 
สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 5 ด้าน  ผลการด าเนินการโครงการที่ได้ด าเนินการ 

รวมทั้งหมด  78  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 83.87  และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ทัง้หมด 15 โครงการ        
คิดเป็นร้อยละ 16.13         
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ปี 2563 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้ง 

งบประมาณ   
ที่เบิกจ่ายจริง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 52 22,503,540.- 13,869,814 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 31 26,979,860.- 24,117,971 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 110,000.- 28,202 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 398,000.- 358,982 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 3 101,830.- 11,700 

รวม 93 50,093,230.- 38,386,669 
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แบบท่ี 2 แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน       
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
               ประกอบด้วย 

 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 

 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 

 1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

       (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 

       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10คะแนน 

       (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 

        (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 

       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 

       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 

       (8) แผนงาน 5 คะแนน 

       (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

       (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

20 
3 
 
 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

2 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 1 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 

15 
(2) 

 
2 
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Thailand 4.0 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1) 1 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

(9) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคญั ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 
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3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
8 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10) 8 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10) 8 

 
 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 

 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
(5) 

 
5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เหน็ถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 

(5) 4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 4 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์

(5) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4 
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3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ   

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 84 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป    
                 เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   
 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

          แห่งชาติ 
(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

          ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 

    5.9 งบประมาณมคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม)  

10 9 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได ้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 
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4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณา การ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10 8 

 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มผีลผลติ อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) 4 

โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง (5) โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และ พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4 
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 
 

(5) 3 

 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ ์ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค ์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 4 
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5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไมต่่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัตญิัต/ิเทศบญัญัติ 
เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 5 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 4 

 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 82 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เด็กได้รับ
การศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการ
ทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะกา ร
เปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท าการเกษตรได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
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3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการขุดลอกคลอง ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง  

4. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

5. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรม
ที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
ความต้องการของประชาชน 
1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  วางท่อระบายน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
3.  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่  
4.  ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ า 
5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค   
ด้านเศรษฐกิจ 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการท านา ท า
สวน ท าไร่  ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง   ยังไม่มีจุดขายทางด้าน
เศรษฐกิจ  ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญท่ีจะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้
เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆสร้างรายได้ให้
ประชาชนมากขึ้น 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีอาชีพหลัก คือ การท านา ท าสวน ท าไร่ การ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ในทุกๆ ด้าน  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เล็งเห็น
ความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาค
การเกษตร อีกทั้ง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
 
 



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  – 2565)  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านกัปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชยัภูม ิ หนา้ 32 

 

ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากใบ
หม่อน เส้นไหม รวมถึงผ้าไหม  
 

1. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
2. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
5. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
6. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
8. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านสังคม 
          สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ยังเป็นสังคมชนบท   กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยัง
อาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากข้ึน แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้
สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  ดังนี้ 

1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกันใน

อนาคต 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรักบ้านเกิด 
รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไป
ท างานที่อ่ืน ทั้งท่ีมีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า 
“กระดูกสันหลังของชาติ”  

2. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลง
เลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึง
ยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จะด าเนินการปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้
เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึง
โทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของ
เด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อ
สร้างความตระหนักและองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งท่ี
ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
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หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกท่ีดี ส่วนสถานที่หรือ
สวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบงต้องด าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้
อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออก
ก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ด้านการเมือง - การบริหาร 

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  โดยเฉพาะ
ปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต    
ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2.ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงมีความเชื่องช้า 
3.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง 
4.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงไม่

เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5.สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

 จากทัง้หมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่น
เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการ
ที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน และการบ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น การประชาสังคม 
การเข้าร่วมประชุม อบรม การช่วยเหลือ  ด้านกู้ชีพ กู้ภัย การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  สาเหตุมาจากประชาชน
ในพ้ืนที่ประกอบอาชีพการเกษตร  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความ
กระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือ
ส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการท างาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง   มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจ ากัด  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง
มีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงส่วนใหญ่เป็น
รายได้ท่ีส่วนกลางจัดสรรให้     รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงเป็น
พ้ืนที่การเกษตร  
 
 
 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
สนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จัดอบรมแกนน าในชุมชน/
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หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านใน
ด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างาน 
โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน   สร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง 
ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และ
การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกท้ังออกข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ   
ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จัดขึ้น 

2. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพ่ือมี
รายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้าง
อาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาการ

จัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และเพ่ือเป็นปอดของ
ชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพ
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้ปัญหา
ด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง   
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การ
ดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท าให้ระบบ
นิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ 
ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม 
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและยั่งยืน 
และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้าง
จิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิด

ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากข้ึน 

 2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยา

เสพติดประจ าหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  และควรมี

แผนงานหรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคใน

ชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของต าบลห้วยบง  แม้

ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้  ควรมีแผนเฝ้าระวัง บ ารุงรักษา

สิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 

 3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง

แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่จ า กัด

ทางด้านงบประมาณ  

4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถด าเนินการได้ให้

ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือ

เสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 

 5. การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากด าเนินโครงการ

ในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังท่ีเทก็ไหลเสียหาย 

6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชน

ในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน 

จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการด าเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
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