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ค ำน ำ 
 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดกำรติดตำมและประเมินผล ข้อ ๒๙ ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีหน้ำที่ ด ำเนินกำร
ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี     

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
โสน ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำร เป็นไปด้วยควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพ ด ำเนินตำม
เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสนจึงขอรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน รอบ ๖ เดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในช่วง ๖ เดือนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลำคม 
พ.ศ. ๒๕63 – เดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕64) รวมทั้งประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและก ำกับกำรบริหำรงำน
ในด้ำนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโสน ให้สำมำรถส่งเสริมกำรพัฒนำพ้ืนที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

  
 

        
 
 
 
 



 

สารบญั 
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สว่นที ่๑ บทน า 
 ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล      2 
 ๒. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    3 
 ๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    4 
 ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    5 
 ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    6 
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  7 
  ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       7 
  ๑.๒ โครงการพัฒนา        8 
  ๑.๓ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  16 
  ๑.๔ ผลการด าเนินงาน        18 
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 ๑. แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      20 
 ๒. แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 22 
 ๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  25 
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ส่วนที ่๑ 
บทน า 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่ ๗ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือจัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ในด้านต่าง เช่น ด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางด้านบุคคล และเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   
ทั้งนี้ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อ
การท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล โดยการวางแผนมีความส าคัญ 5 
ประการ คือ 

๑)  เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในการด าเนินงาน 
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานเข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 
๔)  เป็นการลดความท่ีซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนของแผนในการด าเนินงาน  
ดังนั้น การวางแผน คือ การก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต ให้องค์กรสามารถบรรลุ

เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี
เท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญ  
อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวัดผลด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย   

 
 
 
 
  

/การติดตาม... 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ๒ 
 

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการติดตามผลการด าเนินงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
หยุดการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนิน
โครงการ โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (Cost-Effective)  
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่ง
ที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ 
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามอย่างง่าย 
ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  
ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเครื่องมือที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใด ๆ  
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

/การวางแผน... 
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การวางแผนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรว่า
ยุทศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานที่ถูกก าหนดไว้นั้น สามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือ
การเป็นการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ว่าสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้หรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(Environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ ในการด าเนินโครงการ (Input)  
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (Policy Outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (Policy Outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (Policy Impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล สามารถน าไปเป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
หรือนโยบายของรัฐบาล อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และไม่เกิดความคุ้มค่า  

 
๒. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนในการพัฒนา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation 
Analysis) โดยการส ารวจจากสถานการณ์ ๒ ด้าน คือ สถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอกองค์กร ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รู้ถึงสภาพแวดล้อมชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง 
ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อ
องค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดยุทธศาสตร์และการด าเนินตามกลุ
ยุทธ์ขององค์กรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์ จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัย
ที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือ
เป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพล้อม สามารถ
ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์ลงให้น้อยที่สุด โดยการวิเคราะห์
สถานการณ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้ 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ

ความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล
เพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง
ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ์ 
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- จุดแข็ง (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในองค์กร ว่าปัจจัยใด
เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

- จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในองค์กร ว่าปัจจัย
ภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานของ

องค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
เช่น อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ นโยบาย การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม ระดับการศึกษาของ
ประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อม
ทางการเมือง และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการท างานและให้การบริการ
ประชาชน ฯ  

- โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานขององค์กรในระดับมหภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยโอกาส
ข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและเกิดการพัฒนา 

-  อุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานขององค์กรในระดับมหภาค ซึ่งองค์กรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพ
องค์กรให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญปัญหาหรือแรงกระทบดังกล่าวได้ 

  การติดตามและประเมินผลท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาหรืออุปสรรค ของการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด โดยเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องวิเคราะห์แนวทางในการด าเนินการ 
ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งขององค์กรและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และจะต้อง 
ตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลง
ไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน 
โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้  
 
๓. วตัถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑)  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๒)  เพ่ือติดตามความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า และปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เพ่ือเป็น

สารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
๓)  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน

การปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อไป 
 

/ขั้นตอน... 
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๔)  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของแต่ละกองงาน/ส่วนงาน 

๕)  เพ่ือวิเคราะห์ถึงความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/แผนงาน และสภาพปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไขและตอบสนองต่อสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี 

๖)  เพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการ/แผนงาน ถึงสภาพปัญหาต่างในการด าเนินงาน เพื่อพิจารณาว่าจ า
ด าเนินการขยายโครงการหรือยุติการด าเนนิโครงการ 

 
๔. เครือ่งมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ 
      การติดตามและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดแนวทางซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิง

ปริมาณ   
(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  KPIs (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ (Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ 
หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสนในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสนในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ในงานบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน   

   

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑)  ท าให้รู้ถึงการน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพภาพในการบริหารจัดการ และการด าเนิน

โครงการ/แผนงาน ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 
๒)  ท าให้เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดการด าเนินงาน และทราบว่าปัญหานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบ
อะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่าแนวทาง/แผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้อง
ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสม
ต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบองค์ประกอบขององค์กร ว่ามีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนการด าเนินงานแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบผลของการด าเนินงาน ว่าสามารถปฏิบัติให้
บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  และร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกส่วน  

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง     

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

 
********************************* 
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ส่วนที ่๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑. สรุปการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (รอบ 6 เดอืน) 
 ๑.๑ ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถิน่ 

  วสิยัทัศน ์
“คมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพชุมชน มุ่งสู่การบริการเป็นเลิศ คู่สังคมไทย” 

       ยุทธศาสตร์การพฒันา 
                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มียุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 5  ด้าน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๑) ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคมอยูด่ีมสีขุ 
แนวทางการพฒันา :  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์  คุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพ แข็งแรง 

และได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนา และการธ ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอัน

ดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๒) ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ การท่องเทีย่วเชงินเิวศ และรักษส์ิง่แวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา :  

1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 
   2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างรายได้การกระจายสินค้า
ทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรและประชาชน 

3) รณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
แนวทางการพัฒนา : 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งๆ การออกเสียงมติ และการแสดงความคิดเห็นตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาที่บั่น

ทอนความมั่นคงของชุมชน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ 
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      ๔) ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    แนวทางการพัฒนา : 

1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
2) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ เพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ทั่วถึง และเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ด ี
แนวทางการพัฒนา : 
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศขององค์กร และเพ่ิมช่องทางการรับรู้

ข่าวสารขององค์กร 
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด  โปร่งใส และ

เป็นธรรม 
3) จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในส านักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

ให้เพียงพอ 

พันธกจิการพฒันาท้องถิน่ 
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายและรักษ์สุขภาพ 
4. มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและสะดวก รวดเร็ว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จดุมุง่หมายเพื่อการพัฒนา 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้

มาตรฐานและเพียงพอ 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
๓. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ประชาชนมีงานท ามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๕. สังคม ชุมชนเข้มแข็ง  มีสภาวะแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๖. ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. การบริหารในระบบบูรณาการและการท างานเน้นความโปร่งใส 

๑.๒ โครงการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) ตามที่หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เมื่ อวันที่  11 มิถุนายน 25๖๒ เพ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่ด าเนินการโดยใช้จ่ายงบประมาณ สามารถแยกตามปีงบประมาณและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยทุธศาสตร ์
ปีที ่๑ (๒๕๖๑) ปีที ่๒ (๒๕๖๒) ปีที ่๓ (๒๕๖๓) ปีที ่๔ (๒๕๖๔) ปีที่ 5 (๒๕๖5) 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
ดีมีสุข 

26 12,239,550 26 12,307,550 27 12,657,550 27 12,407,550 27 12,407,550 

๒.การพัฒนา
เศรษฐกิจ     
การ
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและ
รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

11 1,060,000 7 300,000 8 400,000 8 400,000 8 400,000 

 ๓. การ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3 110,000 4 710,000 5 1,000,000 4 200,000 4 200,000 

 ๔. การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

36 13,425,200 41 49,354,000 57 30,965,710 88 56,147,860 16 18,774,000 

 ๕. การ
บริหาร
จัดการที่ดี 

4 378,000 5 478,000 7 1,678,000 10 1,905,000 3 180,000 

รวม 80 27,212,750 83 63,149,550 104 46,701,260 137 71,060,410 58 31,961,550 

 
  การจดัท างบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕64 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 42 โครงการ งบประมาณ  23,535,185  บาท โดยสามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตัิ 

๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 16 12,101,185.00 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและรักษ์สิ่งแวดล้อม    2 230,000.00 
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 ๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2 220,000.00 

 ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 20 10,774,000.00 

 ๕. การบริหารจัดการที่ดี 2 210,000.00 

รวม 42 23,535,185.00 

 

  รายละเอียดโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
วตัถปุระสงค์ ผลผลติ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 

8,500,800.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้อายุมีรายได้ 

ผู้สูงอายใุนต าบล 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการฯ 

1,392,000.00 เพ่ือส่งเสริม
สวัสดิการให้
คนพิการฯ 

ผู้พิการทุกคนใน
ต าบล 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

90,000.00 เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยฯ 

ผู้ป่วยติดเชื้อทุก
คนในต าบล 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

ศึกษานอกสถานที่ 20,000.00 เด็กได้รับการ
พัฒนาความรู้ 

100% 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

จัดซื้ออาหารเสริมนม 471,385.00 เพ่ือการ
เจริญเติบโตที่
สมวัย 

โรงเรียนทั้ง 2 
แห่ง 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

วตัถปุระสงค ์ ผลผลติ 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงกาอุดหนุน
การศึกษาให้แก่โรงเรียน 
(อาหากลางวัน) 

904,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

โรงเรียนทั้ง 2 
แห่ง 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

180,000.00 เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

100% 

8.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

180,000.00 เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

100% 

9.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.หนองโสน 

80,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
กองทุนฯ 

100% 

10.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการจัดขบวน
บุปผาชาติเข้าร่วมงาน
วันตราดร าลึก 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น ฯและ
การจัดงานประจ าปี
ของจังหวัด 

100% 

11.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

ส่งเสริมการเล่นและ
แข่งขันกีฬา 

50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

100% 

12.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการเด็กไทยสดใส 
ใส่ใจเรียนรู้ 

30,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่เด็ก 

100% 

13.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

อุดหนุนการจัดงาน วัน
ระก าหวานผลไม้และ
ของดีเมืองตราด 

11,000.00 เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น และการ
จัดงานประจ าปีของ
จังหวัด 

อุดหนุนการจัด
งานประจ าปี
ของจังหวัด ปี
ละ 1 ครั้ง 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

วตัถปุระสงค ์ ผลผลติ 

14.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

อุดหนุนการจัดงาน 
วันวีรกรรม
ทหารเรือไทยใน
ยุทธนาวีที่เกาะช้าง 

11,000.00 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 
และการจัดงาน
ประจ าปีของจังหวัด 

อุดหนุนการจัดงาน
ประจ าปีของจังหวัด 
ปีละ 1 ครั้ง 

15.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

อุดหนุนการจัดงาน 
โครงการจัดงานปี
ใหม่ - กาชาด 

11,000.00 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 
และการจัดงาน
ประจ าปีของจังหวัด 

อุดหนุนการจัดงาน
ประจ าปีของจังหวัด 
ปีละ 1 ครั้ง 

16.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

150,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ
ผู้สูงวัยในการดูแล
สุขภาพตนเองและ
ผู้สูงอายุด้วยกัน 

100% 

17.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ต าบลหนองโสน 

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิม
รายได้ให้ประชาชน 

100% 

18.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะที่
ต้นทาง 

180,000.00 เพ่ือการบริหารจัดการ
ขยะที่ยั่งยืน 

100% 

19.  ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

180,000.00 -เพ่ือป้องกันและลด
ปัญหาอาชญากรรม -
เพ่ือป้องกันและลด
ปัญหายาเสพติด -เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน  

100% 

20.  ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

40,000.00 เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

100% 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

วตัถปุระสงค ์ ผลผลติ 

21.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยพูลเกษม หมู่ 2 

131,400.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
207 เมตร (828 ตร.
ม.) 

22.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

จัดท าปา้ยชื่อ ถนน/
ซอย หมู่ 5 

35,000.00 เพื่อความชัดเจนของ
ถนนและซอยตา่งๆ 

จ านวน 10 ป้าย 

23.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยวังกลม หมู่ 7 

158,300.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

จ านวน 1 สาย 

24.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด ซอย
ราษฎรอุทิศ (หมู่ 8) 

500,000.00 เพื่อระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว350 
เมตร 

25.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
(ทางเข้าบ้านนายล็อต 
ใจปัญญา) หมู่ ๑ 

144,800.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑๖๐ ตร.ม. 

26.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอ่อนใจ หมู่ ๑ 

166,800.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๒๐ เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. 

27.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย แผ้วอ าพันธ ์หมู่ 
๑ 

188,400.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๑๐ เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม. 

28.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ขยายไฟฟา้แรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสวา่ง
สาธารณะ ซอยแหลม
ตอง หมู่ ๒ ถึง สะพาน
ชลประทาน หมู่ ๘ 

1,339,900.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทาง ๓๖๐ เมตร 

29.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสวา่ง
สาธารณะ (บา้นนาย
นิยม ถึง บา้นจ านง) 
หมู่ ๓ 

1,339,900.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทาง ๒๕๐ เมตร 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

วตัถปุระสงค ์ ผลผลติ 

30.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสระปรือ ๑ หมู่ ๓ 

139,400.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๖๐ เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.
ม. 

31.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ซอยศาลเจ้าปู่หมอ หมู่ 
๔ 

1,339,900.00 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๓๕๐ 
เมตร 

32.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

วางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร (จากบ้าน
ลุงบูรณ์ ถึง บ่อ
สาธารณะสระบัว) หมู่ 
๔ 

256,400.00 เพื่อการบริหาร
จัดการน้ าที่มี
ประสิทธิภาพและ
ป้องกันภัยแล้งอย่าง
ยั้งยืน 

ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๔ นิ้ว 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

33.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสวา่ง
สาธารณะ ซอยดอน
ศาลเจ้า หมู่ ๔ 

1,339,900.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทาง ๒๕๐ 
เมตร  

34.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ขุดลอกรางระบายน้ า 
ซอยเพื่อนรัก ๒ หมู่ ๕ 

20,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง รอการ
ระบาย 

ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

35.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเลียบริมคลอง หมู่ 
๕ 

445,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๖๘๐ เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒,๗๒๐ 
ตร.ม. 

36.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยลุงสุด หมู่ ๖ 

404,900.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๗๐ เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.
ม. 

37.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ขยายถนน คสล. ซอย
เนินขวาง หมู่ ๖ 

95,100.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๑ เมตร ยาว 
๒๒๐ เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.
ม. 

38.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสวา่ง
สาธารณะ ซอยสะพาน
ยายเสียว หมู่ ๗ 

1,339,900.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ระยะทาง ๘๐ เมตร 
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ที ่ ยทุธศาสตร ์ โครงการ จ านวนงบประมาณ วตัถปุระสงค ์ ผลผลติ 

39.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ขยายไฟฟา้ส่องสวา่ง
สาธารณะ ซอยปลาย
คลอง - วังกระทะ หมู่ 
๗ 

1,339,900.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 

ระยะทาง ๗๕๐ เมตร  

40.  ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ลงดิน พร้อมวางท่อ 
ซอย ทักษิณ - ประถม 
หมู่ ๗ 

49,100.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

- ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ ลบ.ม. - 
ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๖๐ 
เมตร ๗ ท่อน - ขนาด
ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๐.๘๐ เมตร ๗ ท่อน 

41.  ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษ ี

200,000.00 เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและเป็น
ธรรม 

100% 

42.  ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้ง
เป็นสถานที่กลาง และ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการวางแผนและ
พัฒนาท้องถิ่นระดบั
อ าเภอ อ าเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด 

10,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
และส่งเสริมการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
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 ๑.๓ ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ไดร้บัและการเบกิจา่ยงบประมาณ 

 การใชจ้า่ยงบประมาณ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีโครงการ จ านวน ๕๒ โครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน สามารถด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม – 
มีนาคม) โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 12 โครงการ จ านวนเงิน 11,865,385 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงิน 5,861,730 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ/งบประมาณ 

 โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ 
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 8 5,848,730.13 8 5,842,730.13 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและรักษ์สิ่งแวดล้อม    

0 0 0 0 

 ๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1 9,000.00 1 9,000.00 

 ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 355,200.00   

 ๕. การบริหารจัดการที่ดี 1 10,000.00 1 10,000.00 

รวม 12 6,222,930.13 10 5,861,730.13 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
 

 
 
 
  

ยทุธศาสตร ์ แผนการด าเนนิการ 
ทัง้หมด 

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจา่ย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 

27 12,407,550.00 16 12,101,185.00 8 5,848,730.13 8 5,842,730.13 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

8 400,000.00 2 230,000.00 0 0 0 0 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสง่เสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

4 200,000.00 2 220,000.00 1 9,000.00 1 9,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

88 56,147,860.00 20 10,774,000.00 2 355,200.00 0 0 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 10 1,905,000.00 2 210,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

รวม 137 71,060,410.00 42 23,535,185.00 12 6,222,930.13 10 5,861,730.13 
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 ๑.๔ ผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้น าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖4 มาด าเนินการ

โดยเป็นการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณและใช้จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม โดยได้รับความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
  

ที ่ โครงการ งบตาม
ข้อบัญญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ

ลงนามสญัญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,500,800.00 3,974,700.00 3,974,700.00 4,526,100.00 

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,392,000.00 613,600.00 613,600.00 778,400.00 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 42,000.00 36,000.00 48,000.00 

๔ ค่าอาหารเสริม (นม) 471,385.00 223,151.52 223,151.52 248,233.48 

5 อุดหนุนส าหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

904,000.00 904,000.00 904,000.00 0.00 

6 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

7 โครงการอุดหนุนการ
จัดงาน วันวีรกรรม
ทหารเรือไทยใน
ยุทธนาวีที่เกาะช้าง 

11,000.00 278.61 278.61 10,721.39 

8 โครงการอุดหนุนการ 
จัดงานปีใหม่-กาชาด 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 

 รวม ๙๘๓,๔๐๐ ๙๘๓,๔๐๐   
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ยุทธศาสตร์ที ่๓ ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

 
ที ่ โครงการ งบตาม

ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญตั ิ

ลงนามสญัญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

๑ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆประจ าปี
งบประมาณ 2564 

40,000.00 9,000.00 9,000.00 31,000.00 

  รวม 40,000.00 9,000.00 9,000.00 31,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

ที ่ โครงการ งบตาม
ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญตั ิ

ลงนามสญัญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

1 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่อนใจ 
หมู่ที่ 1 

166,800.00 166,800.00 0.00 0.00 

2 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแผ้วอ า
พันธ์ หมู่ที่ 1 

188,400.00 188,400.00 0.00 0.00 

 รวม     
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบรหิารจดัการทีด่ี 
 

ล าดับ โครงการ วงเงนิตาม
สญัญา 
(บาท) 

การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

  รวม 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลรายงานการด าเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  
 

********************************* 
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 ส่วนที ่๓ 
ผลการวเิคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 

 
๑. แบบการก ากับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบการก ากบัการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 256๕)  
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
 

ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ด าเนนิการ 
ไม่มกีาร

ด าเนนิการ 

1.  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดท าฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
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ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ด าเนนิการ 
ไม่มกีาร

ด าเนนิการ 
2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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๒. แบบประเมนิผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
แบบประเมินผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ค าชีแ้จง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 256๕) โดยติดตามผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม) 

สว่นที ่ 1    ข้อมลูทัว่ไป 
1.1  ชือ่องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ : องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
1.2  รายงานผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (๑) รอบเดือนเมษายน (เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม) 
 (2) รอบเดือนตลุาคม (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน) 

สว่นที ่ 2   สรปุรายงานผลการด าเนนิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
การวางแผน : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 

ตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 25๖๒ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่ด าเนินการโดยใช้จ่ายงบประมาณ สามารถแยกตามปีงบประมาณและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยทุธศาสตร ์
ปีที ่๑ (๒๕๖๑) ปีที ่๒ (๒๕๖๒) ปีที ่๓ (๒๕๖๓) ปีที ่๔ (๒๕๖๔) ปีที่ 5 (๒๕๖5) 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่
ดีมีสุข 

26 12,239,550 26 12,307,550 27 12,657,550 27 12,407,550 27 12,407,550 

๒.การพัฒนา
เศรษฐกิจ     
การ
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและ
รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

11 1,060,000 7 300,000 8 400,000 8 400,000 8 400,000 

 ๓. การ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3 110,000 4 710,000 5 1,000,000 4 200,000 4 200,000 
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การจดัท างบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕64 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 42 โครงการ งบประมาณ  23,535,185  บาท โดยสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 

ตามขอ้บัญญตัิ 

๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 16 12,101,185.00 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและรักษ์สิ่งแวดล้อม    2 230,000.00 

 ๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2 220,000.00 

 ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 20 10,774,000.00 

 ๕. การบริหารจัดการที่ดี 2 210,000.00 

รวม 42 23,535,185.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔. การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

36 13,425,200 41 49,354,000 57 30,965,710 88 56,147,860 16 18,774,000 

 ๕. การ
บริหาร
จัดการที่ดี 

4 378,000 5 478,000 7 1,678,000 10 1,905,000 3 180,000 

รวม 80 27,212,750 83 63,149,550 104 46,701,260 137 71,060,410 58 31,961,550 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ๒๔ 
 

การใชจ้า่ยงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีโครงการ จ านวน ๕๒ โครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน สามารถด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม – 
มีนาคม) โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 12 โครงการ จ านวนเงิน 11,865,385 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงิน 5,861,730 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ/งบประมาณ 

 โครงการ 
การกอ่หนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ 
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

8 5,848,730.13 8 5,842,730.13 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและรักษ์
สิ่งแวดล้อม    

0 0 0 0 

 ๓. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1 9,000.00 1 9,000.00 

 ๔. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2 355,200.00   

 ๕. การบริหารจัดการที่ดี 1 10,000.00 1 10,000.00 

รวม 12 6,222,930.13 10 5,861,730.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ๒๕ 
 

๓. สรปุรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ๖ เดอืน 

 สรปุผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จ านวนทั้งหมด 137 โครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน สามารถด าเนินการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์

โครงการทีป่รากฏในแผน โครงการทีด่ าเนนิการได้ 

จ านวน 
 
 

งบประมาณ 
 
 

จ านวน ร้อยละ
(จาก

ทั้งหมด) 

งบประมาณ ร้อยละ
(จาก

ทั้งหมด) 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดมีีสุข 

27 12,407,550.00 8 5.84 5,842,730.13 8.22 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8 400,000.00 0 0.00 0 0.00 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

4 200,000.00 1 0.73 9,000.00 0.01 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

88 56,147,860.00 0 0.00 0 0.00 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทีด่ี 10 1,905,000.00 1 0.73 10,000.00 0.01 

รวม 137 71,060,410.00 10 7.30 5,861,730.13 8.25 
   
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน สามารถน าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 137 โครงการ  
โดยสามารถด าเนินโครงการและมีการเบิกจ่าย จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นผลการด าเนินงาน ร้อยละ 7.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ๒๖ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย รวมจ านวน 42 โครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน สามารถด าเนินการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์

โครงการทีป่รากฏใน
ข้อบัญญตัิและเพิ่มเติม โครงการทีด่ าเนนิการได้ 

จ านวน 
 
 

งบประมาณ 
 
 

จ านวน ร้อยละ
(จาก

ทั้งหมด) 

งบประมาณ ร้อยละ
(จาก

ทั้งหมด) 
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
อยู่ดีมีสุข 

16 12,101,185.00 8 19.05 5,842,730.13 0.26 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและรักษ์สิ่งแวดล้อม    

2 230,000.00 0 0.00 0 0.00 

 ๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2 220,000.00 1 2.38 9,000.00 0.00 

 ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 20 10,774,000.00 0 0.00 0 16.16 

 ๕. การบริหารจัดการที่ดี 2 210,000.00 1 2.38 10,000.00 0.00 

รวม 42 23,535,185.00 10 23.81 5,861,730.13 16.42 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน สามารถน าโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี  
พ.ศ. 2564  จ านวน ๕๒ โครงการ โดยสามารถด าเนินโครงการและมีการเบิกจ่าย จ านวน 10 โครงการ คิดเป็น
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 23.81 
 
 
 

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


