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คำนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดการติดตามและประเมินผล ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าท่ีดำเนินการ
กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้ เป็ น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่ าสาม สิบวัน โดยอย่างน้ อยปี ละ หนึ่ งครั้ ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี    

 ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองโสน ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดำเนินตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนจึงขอรายงาน
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) รวมท้ังประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารงาน
ในด้านการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ให้สามารถส่งเสริมการพัฒนาพื้น ท่ีได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง ฉบับท่ี ๗ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าท่ีต่าง ๆ เพื่อจัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าท่ี แต่ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ในด้านต่าง เช่น ด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางด้านบุคคล และเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าท่ีจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี ๓) พ .ศ. ๒๕๖๑   
ท้ังนี้ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสามารถตอบสนองต่อ
การทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล โดยการวางแผนมีความสำคัญ 5 
ประการ คือ 

๑)  เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน 
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานเข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 
๔)  เป็นการลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน  
๕)  ทำให้เกิดความชัดเจนของแผนในการดำเนินงาน  
ดังนั้น การวางแผน คือ การกำหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสำหรับอนาคต ให้องค์กรสามารถบรรลุ

เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดี
เท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสำเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญ  
อันเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวัดผลดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย   

 
 
 
 
  

/การติดตาม... 
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๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญท่ีช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งช้ีว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
หยุดการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนิน
โครงการ โดยท่ี “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ี
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว  จะก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (Cost-Effective)  
การดำเนินงานด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นส่ิง
ท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ 
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จำเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามอย่างง่าย 
ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ี
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ
ตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  
ท่ีสามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม 

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเครื่องมือท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใด ๆ  
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

/การวางแผน... 
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การวางแผนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนิน
โครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินท้ังแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรว่า
ยุทศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานท่ีถูกกำหนดไว้นั้น สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่   
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อ
การเป็นการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ีเกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ว่าสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้หรือไม่ นโยบายสาธารณะท่ีกำหนดแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นท่ีของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของนโยบาย 
(Environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้ในการดำเนินโครงการ (Input)  
การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (Policy Outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (Policy Outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (Policy Impacts) ส่ิงท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล สามารถนำไปเป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี
หรือนโยบายของรัฐบาล อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และไม่เกิดความคุ้มค่า  

 
๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนในการพัฒนา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation 
Analysis) โดยการสำรวจจากสถานการณ์ ๒ ด้าน คือ สถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอกองค์กร ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รู้ถึงสภาพแวดล้อมชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง 
ๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง 
ท้ังส่ิงท่ีเกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ท่ีมีต่อ
องค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินตามกลุ
ยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์ จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัย
ท่ีกว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ทำให้มีข้อมูลในการกำหนดทิศทางหรือ
เป้าหมายท่ีจะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพล้อม สามารถ
กำหนดกลยุทธ์เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์ลงให้น้อยท่ีสุด โดยการวิเคราะห์
สถานการณ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้ 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ

ความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร แหล่งท่ีมาเบ้ืองต้นของข้อมูล
เพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารท่ีครอบคลุมทุกด้าน ท้ังในด้านโครงสร้าง
ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงานและทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงการพิจารณาผลการ
ดำเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อท่ีจะเข้าใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ์ 
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- จุดแข็ง (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ีอยู่ในองค์กร ว่าปัจจัยใด
เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรท่ีองค์กรควรนำมาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

- จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ีอยู่ในองค์กร ว่าปัจจัย
ภายในองค์กรท่ีเป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดำเนินงานของ

องค์กรท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร 
เช่น อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ นโยบาย การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม ระดับการศึกษาของ
ประชาชน การต้ังถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อม
ทางการเมือง และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำงานและให้การบริการ
ประชาชน ฯ  

- โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผล
กระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินงานขององค์กรในระดับมหภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยโอกาส
ข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและเกิดการพัฒนา 

-  อุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบ
ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินงานขององค์กรในระดับมหภาค ซึ่งองค์กรจะต้องหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพ
องค์กรให้มีความเข้มแข็งพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาหรือแรงกระทบดังกล่าวได้ 

  การติดตามและประเมินผลทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาหรืออุปสรรค ของการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นท่ีและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด โดยเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องวิเคราะห์แนวทางในการดำเนินการ 
ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งขององค์กรและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และจะต้อง 
ต้ังรับให้มั่นรอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปญัหาและอุปสรรคลง
ไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน 
โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้  
 
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑)  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
๒)  เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อเป็น

สารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
๓)  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน

การปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อไป 
 

/ขั้นตอน... 
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๔)  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของแต่ละกองงาน/ส่วนงาน 

๕)  เพื่อวิเคราะห์ถึงความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/แผนงาน และสภาพปัญหาเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขและตอบสนองต่อสภาพปญัหาของประชาชนในพื้นท่ี 

๖)  เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ/แผนงาน ถึงสภาพปัญหาต่างในการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาว่าจะ
ดำเนินการขยายโครงการหรือยุติการดำเนินโครงการ 

 
๔. เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      การติดตามและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิง

ปริมาณ   
(๑.๑)  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

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

(๒.๑)  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

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

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  KPIs (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ (Impact)  ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ 
หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสนในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสนในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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(แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ในงานบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน   

   

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑)  ทำให้ทราบถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพภาพในการบริหารจัดการ และการดำเนิน

โครงการ/แผนงานต่าง ๆ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด 

2)  ทำให้ทราบถึงก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดมาก
น้อยเพียงใด 

3)  ทำให้ทราบถึงปัญหาท่ีอาจเกิดระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อเป้าหมายของโครงการ/
กิจกรรม และสามารถวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ การขยายเวลาดำเนินงาน เพื่อดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้เสร็จส้ินตามเป้าหมาย 

4)  ทำให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/แผนงาน และปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

5)  ทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินโครงการ/แผนงาน วิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงาน 
เพื่อพิจารณาแนวทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหาให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อไป หรือยุติการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

6)  ทำให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมของแต่ละกอง/สำนัก 

7)  ทำให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปปรับใช้
ในการปรับปรุงวางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อไป 

 
 

********************************* 
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ส่วนที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑. สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

  วิสัยทัศน์ 
“คมนาคมสะดวก ส่ิงแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพชุมชน มุ่งสู่การบริการเป็นเลิศ คู่สังคมไทย” 

       ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน มียุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 5  ด้าน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
แนวทางการพัฒนา :  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์  คุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพ แข็งแรง 

และได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนา และการธำรงรักษาไวซ้ึ่งประเพณีวัฒนธรรมอัน

ดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา :  

1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพ 
   2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างรายได้การกระจายสินค้า
ทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรและประชาชน 

3) รณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
แนวทางการพัฒนา : 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมกระบวนการเลือกต้ังๆ การออกเสียงมติ และการแสดงความคิดเห็นตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาท่ีบั่น

ทอนความมั่นคงของชุมชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ 
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      ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    แนวทางการพัฒนา : 

1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ให้มีมาตรฐานและท่ัวถึง 
2) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ท่ัวถึง และเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีดี่ 
แนวทางการพัฒนา : 
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศขององค์กร และเพิ่มช่องทางการรับรู้

ข่าวสารขององค์กร 
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด  โปร่งใส และ

เป็นธรรม 
3) จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงานและสถานท่ีปฏิบัติงาน

ให้เพียงพอ 

พันธกิจการพัฒนาท้องถ่ิน 
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและรักษ์สุขภาพ 
4. มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและสะดวก รวดเร็ว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้

มาตรฐานและเพียงพอ 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง 
๓. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น 
๕. สังคม ชุมชนเข้มแข็ง  มีสภาวะแวดล้อมท่ีดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๖. ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. การบริหารในระบบบูรณาการและการทำงานเน้นความโปร่งใส 

๑.๒ โครงการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) ตามท่ีหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2561  

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เมื่ อวัน ท่ี  11 มิถุน ายน 25๖๒ เพื่ อ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งประกอบด้วยโครงการท่ีดำเนินการโดยใช้จ่ายงบประมาณ สามารถแยกตามปีงบประมาณและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑ (๒๕๖๑) ปีท่ี ๒ (๒๕๖๒) ปีท่ี ๓ (๒๕๖๓) ปีท่ี ๔ (๒๕๖๔) ปีท่ี 5 (๒๕๖5) 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
๑.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

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

๒.การพัฒนา
เศรษฐกิจ     
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

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

 ๓. การ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

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

 ๔. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

36 13,425,200 41 49,354,000 57 30,965,710 81 53,257,860 80 79,376,000 

 ๕. การบริหาร
จัดการที่ดี 

4 378,000 5 478,000 7 1,678,000 10 1,905,000 5 295,000 

รวม 80 27,212,750 83 63,149,550 104 46,701,260 130 68,170,410 124 92,678,550 

 
  การจัดทำงบประมาณ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2565 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ 2565 จำนวน 43 โครงการ งบประมาณ  19,871,423 บาท โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 17 12,520,223.00 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและรักษ์ส่ิงแวดล้อม    3 310,000.00 
 ๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2 200,000.00 

 ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 17 6,667,200.00 

 ๕. การบริหารจัดการท่ีดี 4 174,000.00 
รวม 43 19,871,423.00 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 

 
ท่ี  ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 

8,830,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้อายุมีรายได้ 

ผู้สูงอายุในตำบล 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการฯ 

1,465,000.00 
 

เพื่อส่งเสริม
สวัสดิการให้
คนพิการฯ 

ผู้พิการทุกคนใน
ตำบล 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

90,000.00 เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยฯ 

ผู้ป่วยติดเช้ือทุก
คนในตำบล 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

ศึกษานอกสถานท่ี 20,000.00 เด็กได้รับการ
พัฒนาความรู ้

100% 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

จัดซื้ออาหารเสริมนม 452,223.00 เพื่อการ
เจริญเติบโตท่ี
สมวัย 

โรงเรียนท้ัง 2 
แห่ง 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงกาอุดหนุน
การศึกษาให้แก่โรงเรียน 
(อาหากลางวัน) 

861,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

โรงเรียนท้ัง 2 
แห่ง 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

180,000.00 เพื่อป้องกัน
และควบคุม
โรค
ไข้เลือดออก 

100% 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

180,000.00 เพื่อควบคุม
และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

100% 

9  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.หนองโสน 

80,000.00 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ
กองทุนฯ 

100% 
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ท่ี  ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

50,000.00 เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิน่ ฯและ
การจัดงานประจำปี
ของจังหวัด 

100% 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการจัดขบวน
บุปผาชาติเข้าร่วมงาน
วันตราดรำลึก 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น ฯและ
การจัดงานประจำปี
ของจังหวัด 

100% 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

ส่งเสริมการเล่นและ
แข่งขันกีฬา 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

100% 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการเด็กไทยสดใส 
ใส่ใจเรียนรู้ 

30,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่เด็ก 

100% 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

อุดหนุนการจัดงาน วัน
ระกำหวานผลไม้และ
ของดีเมืองตราด 

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น และการ
จัดงานประจำปีของ
จังหวัด 

อุดหนุนการจัด
งานประจำปี
ของจังหวัด ปี
ละ 1 ครั้ง 

15 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

อุดหนุนการจัดงาน วัน
วีรกรรมทหารเรือไทยใน
ยุทธนาวีที่เกาะช้าง 

11,000.00 เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น และการ
จัดงานประจำปีของ
จังหวัด 

อุดหนุนการจัด
งานประจำปี
ของจังหวัด ปี
ละ 1 ครั้ง 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

อุดหนุนการจัดงาน 
โครงการจัดงานปีใหม่ - 
กาชาด 

11,000.00 เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น และการ
จัดงานประจำปีของ
จังหวัด 

อุดหนุนการจัด
งานประจำปี
ของจังหวัด ปี
ละ 1 ครั้ง 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

200,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับผู้สูงวัยในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
และผู้สูงอายุด้วยกัน 

100% 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ตำบลหนองโสน 

100,000.00 เพื่อส่งเสริมและเพิ่ม
รายได้ให้ประชาชน 

100% 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

30,000.00 เพื่อรักษาสมดุลทาง
ธรรมชาติ 

100% 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะท่ี
ต้นทาง 

180,000.00 เพื่อการบริหารจัดการ
ขยะท่ียั่งยืน 

100% 

21 ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

180,000.00 -เพื่อป้องกันและลด
ปัญหาอาชญากรรม -
เพื่อป้องกันและลด
ปัญหายาเสพติด -เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน  

100% 

22 ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

20,000.00 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

100% 

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตประปา 
ซอยพรงทะเล หมู่ 
๓ 

131,000.00 เพื่อส่งเสริมชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

ระยะทาง ๑,๖๐๐ 
เมตร 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ พร้อมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยพรงลำบิด ๔ 
หมู่ ๓ 

715,000.00 เพื่อส่งเสริมชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ำเขา
น้อย (ก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระน้ำเขา
น้อย) หมู่ ๑ 

500,000.00 เพื่อการสัญจรไปมา
ท่ีสะดวก พร้อมกับ
เป็นท่ีออกกำลังกาย
ของประชาชนใน
ตำบลหนองโสน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 340 เมตร พื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า ๑,360 
ตร.ม. 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยสุทธิ
วารี หมู่ ๒ 

330,600.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๔๐ เมตร พื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.
ม. 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายไฟฟ้า
สายดับพร้อมไฟแรง
ต่ำ ซอยมิ่งขวัญ 1, 2 
หมู่ท่ี 2 

715,000.00 เพื่อส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ขยายไฟฟ้าสายดับ
พร้อมไฟแรงต่ำ 
ระยะทาง 305 เมตร 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
พรงทะเล 1 หมู่ 3 

443,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 240 เมตร 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดต้ังไฟส่องสว่าง
ข้างทาง หมู่ 4 - 
ซอยพระคุณแม่ - 
ซอยแสงไทย - ซอย
ร่วมใจพัฒนา - ซอน
ดอนศาลเจ้า 

715,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ติดต้ังไฟส่องสว่างข้าง
ทาง ระยะทางรวม 
720 เมตร - ซอย
พระคุณแม่ ระยะทาง 
160 เมตร - ซอยแสง
ไทย ระยะทาง 160 
เมตร - ซอยร่วมใจ
พัฒนา ระยะทาง 
200 เมตร - ซอน
ดอนศาลเจ้า 
ระยะทาง 200 เมตร 

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยเพื่อน
รัก 3 หมู่ 5 

715,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ติดต้ังไฟส่องสว่างข้าง
ทาง ระยะทาง 170 
เมตร 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ลงดินพร้อมขยายผิว
จารจร ซอยยาย
เหลียว หมู่ 5 

78,000.00 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินพร้อมขยายผิว
จารจร ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 450 ลบ.ม. 
พร้อมรื้อป่า 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ลงดินพร้อมขยายผิว
จารจร ซอยสายทอง 
หมู่ 5 

333,500.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินพร้อมขยาย
ผิวจารจร ปริมาณ
ดินไม่น้อยกว่า 
200 ลบ.ม. ถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 115 
เมตร 

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนาตาเปล่ือง หมู่ 
6 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 430 
เมตร 

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสะพานชากดา 
หมู ่7 

46,400.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 16 
เมตร 

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยวังชะอม หมู่ 7 

287,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 166 
เมตร 

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับพื้นท่ีขยายพื้นผิว
ถนน ซอยห้วงน้ำขาว 
หมู ่7 

69,600.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงพื้นผิว
ถนน ระยะทาง 
150 เมตร 

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ำจืด
ข้างสวนยายนี หมู่ 7 

97,000.00 เพื่อการกักเก็บน้ำ 
ในการอุปโภคและ

การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ
จืด ขนาดกว้าง 1 
เมตร ยาว 3 เมตร 

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะ ต้ังแต่บ้าน
นายสถิตย์ ถึงถนน
ชลประทาน หมู่ 8 

715,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ ระยะทาง 320 
เมตร 

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินซอย
เพิ่มพูล หมู ่8 

276,100.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ

สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมวางท่อ คสล. 
Ø 1 เมตร พร้อม
บ่อพัก ระยะทาง 
280 เมตร 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการส่งเสริม/พัฒนา
ความรู้เพื่อให้พนักงาน
และสมาชิกมี ความรู้

เหมาะแก่การปฏิบัติหน้าท่ี 

50,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่
พนักงาน/สมาชิก/

ผู้บริหาร 

พนักงาน/ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดต้ังเป็นสถานท่ี
กลาง และศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการวางแผน
และพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อำเภอ อำเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด 

10,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
และส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 

มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ขั้นตอนการ
สำรวจภาคสนามและการ
จัดทำแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ช้ีแจงแนวทาง 
พร้อมลงพื้นท่ีสำรวจ
ฐานข้อมูลท่ีดินเกี่ยวกับ
แปลงท่ีดิน อาคาร 
โรงเรือนและส่ิงปลูก
สร้าง ป้าย การ
ประกอบการค้า 
หมู่บ้าน ฯ และพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูลใน
ระบบให้ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

ดำเนินการสำรวจ
ข้อมูลภาคสนาม
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
พร้อมบันทึกข้อมูล
ในแบบ ภดส.3 
แบบสำรวจข้อมูล
เป็นรายแปลงท่ีดิน 
และบันทึกในระบบ
ข้อมูล และลงใน
แบบ ภดส.1, ภดส.
7 

43  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษีประจำปี 

15,000.00 เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจของภาษี ส่งเสริม
การเข้าถึงข้อมูลด้าน
ภาษีให้กับประชาชน 
และการจัดเก็บรายได้ท่ี
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิน่ 

จ้างเหมาจัดทำป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธ์
การเสียภาษี เพื่อ
การจัดเกบ็รายได้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ติดต้ัง
ป้ายหน้าสำนักงาน 
อบต. หนองโสน 
และศาลาประจำ
หมู่บ้านท้ัง 8 หมู่ 
รวมจำนวน 9 แผ่น
ป้าย 
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 ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน มีโครงการ จำนวน 43 โครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน สามารถดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2564  – มีนาคม พ.ศ. 2565) มีใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จำนวนเงิน 11,844,223 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 4,901,499 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ/งบประมาณ 

 โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 6 5,011,618.00 6 4,875,618.80 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและรักษ์ส่ิงแวดล้อม    

0 0 0 0 

 ๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1 9,000.00 1 9,000.00 

 ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 0 

 ๕. การบริหารจัดการท่ีดี 2 16,880.00 2 16,880.00 

รวม 9 5,037,498.00 9 4,901,498.80 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 6 เดือน) 

 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 

27 12,407,550.00 17 12,520,223.00 6 5,011,618.00 6  4,875,618.80 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

8 400,000.00 3 310,000.00 0 0 0 0 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

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

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

80 79,376,000.00 17 6,667,200.00 0 0 0 0 

5.ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการท่ีดี 5 295,000.00 4 174,000.00 2 16,880.00 2 16,880.00 

รวม 124 92,678,550.00 43 19,871,423.00 9 5,037,498.00 9 4,901,498.80 
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 ๑.๔ ผลการดำเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้นำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 มาดำเนินการ

โดยเป็นการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณและใช้จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม โดยได้รับความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้น ท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ  
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
  

ท่ี โครงการ งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 8,830,000.00 3,345,500.00 3,345,500.00 5,484,500.00 

๒ เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,465,000.00 522,800.00 522,800.00 942,200.00 

๓ เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

90,000.00 37,500.00 31,000.00 52,500.00 

๔ ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

452,223.00 233,818.00 104,318.80 218,405.00 

5 อุดหนุนสำหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 

861,000.00 861,000.00 861,000.00 0.00 

6 โครงการอุดหนุน
การ จัดงานปีใหม่-
กาชาด 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00  

 รวม 11,709,223.00 5,011,618.00 4,875,618.80 6,697,605.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
ท่ี โครงการ งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆประจำปี
งบประมาณ 2564 

20,000.00 9,000.00 9,000.00 11,000.00 

  รวม 20,000.00 9,000.00 9,000.00 11,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการที่ดี 
 

ท่ี โครงการ งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑ โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการ
สำรวจภาคสนามและการจัดทำ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 9,000.00 9,000.00 91,000.00 

2 โครงการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บ
ภาษีปีงบประมาณ 2565 

15,000.00 7,880.00 7,880.00 7,120.00 

  รวม 115,000.00 16,880.00 16,880.00 98,120.00 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลรายงานการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ณ วันท่ี 4 เมษายน 2565  
 

********************************* 
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 ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
๑. แบบการกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 256๕)  
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 

1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  

1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดทำฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  

2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  

2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  

2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  

2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  

2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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๒. แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คำช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 256๕) โดยติดตามผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2565) 

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
1.2  รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (๑) รอบเดือนเมษายน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 
 (2) รอบเดือนตุลาคม (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) 

ส่วนที่  2   สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
การวางแผน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 

ตามท่ีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2561  

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 25๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการท่ีดำเนินการโดยใช้จ่ายงบประมาณ สามารถแยกตามปีงบประมาณและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑ (๒๕๖๑) ปีท่ี ๒ (๒๕๖๒) ปีท่ี ๓ (๒๕๖๓) ปีท่ี ๔ (๒๕๖๔) ปีท่ี 5 (๒๕๖5) 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
๑.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอยู่ดีมี
สุข 

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

๒.การพัฒนา
เศรษฐกิจ     
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

 ๓. การเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

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

 ๔. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

36 13,425,200 41 49,354,000 57 30,965,710 81 53,257,860 80 79,376,000 

 ๕. การบริหารจัดการ
ที่ดี 

4 378,000 5 478,000 7 1,678,000 10 1,905,000 5 295,000 

รวม 80 27,212,750 83 63,149,550 104 46,701,260 130 68,170,410 124 92,678,550 
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การจัดทำงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
2565 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
2565 จำนวน 43 โครงการ งบประมาณ  19,871,423 บาท โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 17 12,520,223.00 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและรักษ์ส่ิงแวดล้อม    3 310,000.00 

 ๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2 200,000.00 

 ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 17 6,667,200.00 

 ๕. การบริหารจัดการท่ีดี 4 174,000.00 

รวม 43 19,871,423.00 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน มีโครงการ จำนวน 43 โครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน สามารถดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม – 
มีนาคม) โดยได้มีการก่อหนี้ ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม 9 โครงการ จำนวนเงิน  11,844,223 บาท  
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 4,901,499 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ/งบประมาณ 

 โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมี
สุข 

6 5,011,618.00 6 4,875,618.80 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและรักษ์ส่ิงแวดล้อม    

0 0 0 0 

 ๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1 9,000.00 1 9,000.00 

 ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 0 

 ๕. การบริหารจัดการท่ีดี 2 16,880.00 2 16,880.00 

รวม 9 5,037,498.00 9 4,901,498.80 



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ๒๔ 
 

๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ ๖ เดือน 

 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวนท้ังหมด 124 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนสามารถดำเนินการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ปรากฏในแผน โครงการที่ดำเนินการได้ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมี
สุข 

27 12,407,550.00 6 4.84 4,875,618.80 5.26 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

8 400,000.00 0 0.00 0 0.00 

3.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

4 200,000.00 1 0.81 9,000.00 0.01 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

80 79,376,000.00 0 0.00 0 0.00 

5.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการท่ีดี 

5 295,000.00 2 1.61 16,880.00 0.02 

รวม 124 92,678,550.00 9 7.26 4,901,498.80 5.29 
   
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน สามารถนำโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 124 โครงการ  
โดยสามารถดำเนินโครงการและมีการเบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นผลการดำเนินงาน ร้อยละ 5.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ๒๕ 
 

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามข้อบัญญั ติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย รวมจำนวน 43 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนสามารถดำเนินการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ปรากฏใน
ข้อบัญญัติและเพิ่มเติม โครงการที่ดำเนินการได้ 

จำนวน 
 
 

งบประมาณ 
 
 

จำนวน ร้อยละ
(จาก

ทั้งหมด) 

งบประมาณ ร้อยละ
(จาก

ทั้งหมด) 
๑.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 

17 12,520,223.00 6 13.95 4,875,618.80 24.54 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และรักษ์ส่ิงแวดล้อม    

3 310,000.00 0 0.00 0 0.00 

 ๓. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

2 200,000.00 1 2.33 9,000.00 0.05 

 ๔. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

17 6,667,200.00 0 0.00 0 0.00 

 ๕. การบริหารจัดการท่ี
ดี 

4 174,000.00 2 4.65 16,880.00 0.08 

รวม 43 19,871,423.00 9 20.93 4,901,498.80 24.67 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน สามารถนำโครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี  
พ.ศ. 2565 จำนวน 43 โครงการ โดยสามารถดำเนินโครงการและมีการเบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นผล
การดำเนินงาน ร้อยละ 24.67 
 
 
 

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


