
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวางแผนสถิติและแผนงาน 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัสิม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 



ค าน า 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ยกเลิกความใน (5) ข้อ 30 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมิน ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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การพัฒนาท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณ 

ส่วนที่ 3  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม   
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ 

  การติดตามและการประเมินผล แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เป็นความพยายามที่จะจัดวาง
กฎเกณฑ์และมาตรฐานในการตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม และ
ตลอดจนผลงานที่ได้จากการด าเนินงานกิจกรรม รวมถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ไม่
คาดหมายต่างๆ อันเป็นผลมาจากการด าเนินงานของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
  ส าหรับแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ และ 

กรรมการอีกคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจคัดเลือกอีกได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดภายภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วัน 
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต าบลหนองหนองบัวสิม ประกอบด้วย 
  1. นายนิทาน  ผลจันทร์      ส.อบต.หมู่ 2  กรรมการ 
  2. นายบุผา  จิตชัยศรี   ส.อบต.หมู่ 12  กรรมการ 
  3. นายชัยรัตน์  ยศทอง   ส.อบต.หมู่ที่ ๖  กรรมการ 
  4. นางวิทยา  บุค า   ประชาคมหมู่ท่ี ๒ กรรมการ 
  5. นายสมคิด  ปัถมาศ   ประชาคมหมู่ท่ี ๒ กรรมการ 
  6. นายทวี  จาบบุญมา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  7. นายจ านง  จามสีหะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

8. นายเกียรติก้อง  สุวรรณชัยรบ  ผอ.ร.พ.สต.โพธิ์ชัย กรรมการ 
9  นายถวัต  ค าเกาะ    ผอ.ร.พ.สต. เพีย  กรรมการ 
๑๐. นายวิรัตน์  ดวงพรม   ปลัด อบต.  กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุภัครศจี  จันทร์แดง   หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
1๒  นางสาวอนุชญา  เทพน้อย  นักวิเคราะห์ฯ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  จุดมุ่งหมายของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างใดเพ่ือที่จะได้สามารถวัดความสัมฤทธิ์ของผลของ
แผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่
การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้อง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล
การปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
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1. วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้ทราบแนวทางและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีในคราวต่อๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วน
ร่วมในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการตรวจสอบเพ่ือเปรียบเทียบโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินงานไป บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ไว้เพียงใด มีผลต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร เป็นทางบวกหรือทางลบ มีปัญหาในการ
ด าเนินงานเพียงใด การด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดหรือไม่ เพ่ือจะได้
น าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย เพ่ือวางแผน และการบริหาร
ต่อไป 
 

2. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินโครงการโดยการก าหนดรูปแบบที่ใช้ในการ 

ติดตามและในการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่อยู่ภายใต้ระยะเวลา
งบประมาณที่ก าหนดไว้ และผลการด าเนินโครงการในขณะที่ประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมี
การด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง 

  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้แก่  

เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการ
ประเมินของหน่วยงานต่างๆ สรุปเป็นภาพรวม เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต. 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. รายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

3. ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา อบต. และประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

3. การก าหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ก าหนดห้วงเวลาการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น,
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



ส่วนที่ 2  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 
  การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปโภคเพียบพร้อม  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
           เศรษฐกิจก้าวน า  วฒันธรรมตระการตา  การศึกษาก้าวไกล 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
7. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. การพัฒนาด้านคมนาคม 

1.1 งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
1.2 งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.3 งานด้านการผังเมืองและควบคุมอาคาร 

 2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    2.1 งานส่งเสริมด้านอาชีพ 
    2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม 
    2.3 งานด้านการศึกษา 
    2.4 งานด้านสาธารณสุข 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1 งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
    3.2 งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
    3.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดระเบียบสังคมชุมชน 
4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
   4.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
   4.2  งานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
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5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
    5.1 งานด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
    6.1 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
    6.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
7. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
    7.1 ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติด 
    7.2 ป้องกันและปราบปรามประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป    ยอดรวม   51,959,069 บาท แยกเป็น 

แผนงาน งบประมาณ (บาท) 
1. ด้านบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,824,428 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,668,625 
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา 9,578,096 
แผนงานสาธารณสุข 726,345 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 979,345 
แผนงานเคหะและชุมชน 8,974,275 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 636,000 

3. ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร 546,545 
แผนงานการพาณิชย์ 110,000 

4. ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 14,715,410 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 51,959,069 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 

 

แบบท่ี ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่ง แผนยุทธศาสตร์การ 
    พัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ 
     พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
       ของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 
๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑๗.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่
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แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินงานประจ าปี โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ปี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร  
 

2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ โดยแยกเป็นผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ไตรมาส  1 ( 1  ตุลาคม 256๑- 31 ธันวาคม 256๑) 
   ไตรมาส 2  ( 1 มกราคม 256๒ – 31 มีนาคม 256๒) 
   ไตรมาส 3  (1 เมษายน 256๒ – 30 มิถุนายน 256๒)                4 ห้วง 
   ไตรมาส 4  ( 1 กรกฎาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๒) 

โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๔  
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 
อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวสิม อ าเภอค าตากล้า จังหวัด   สกลนคร เป็นการติดตามประเมินผลแผนโดยการเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ ระบุแนวทางที่
จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน  เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานตามแนวทางที่ว่างไว้ และเพ่ือน าผลการติดตามเสนอต่อผู้บริหาร
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดและการบริหารการพัฒนาต่อไป การเก็บข้อมูลจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี แผนด าเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ
จากกองคลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ และคู่มือการติดตามประเมินผลแผนของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น โดยใช้แบบการติดตามประเมินผลแผน ในการรวบรวมข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
๔.1 สรุปและอภิปรายผลการติดตาม 
 1. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
    พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม ได้ด าเนินงานภายใต้กรอบกฎหมาย หนังสือราชการ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดตามประเมินแผน ดังนี้ 
    1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 8 (2) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.25๖๑ 
    1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 39 และข้อ 57 
    1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 
7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
    1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
22541 ข้อ 36 วรรคแรก 
    1.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.22/ว 1856 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2559 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.5 หนังสือแนวและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2 /ว 0600 



    1.6 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 
2559 เรื่อง การขยายระยะเวลาการก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยการยกเว้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 2. ผลการติดตามประเมินแผนตามเครื่องมือของแบบรายงาน  
    พบว่า ในการติดตามประเมินผลแผน ประจ าปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม      
ได้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาโดยใช้เครื่องมือในการติดตามประเมินผลแผนตามแบบฟอร์มการติดตามของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในด้านของข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้กรอบแนวทางการติดตามของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนในการด าเนินงานของข้อมูลด้านคุณภาพบางส่วนพบว่า ข้อมูลด้าน
คุณภาพตามแบบฟอร์ม 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในภาพรวม และแบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน ซึ่งผล
ของการติดตามมีดังนี ้

     2.1 แบบ 1 การปฏิบัติตามแบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
          1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 28 ตามล าดับได้ถูกต้องครบถ้วนและมีการ
ประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทุกคณะ 
          2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 

2.2  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น 
  1. จ านวนโครงการปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.256๑ – 2565) เฉพาะปี 256๒ รวม ๗ 
ยุทธศาสตร์ จ านวน 235 โครงการ งบประมาณตามแผน จ านวน  116,465,000 บาท  
  ๒. โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดทั้งหมด เนื่องจาก
ใช้ยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา 
  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่ีปี 2562 ผลเป็นดังนี้  
    1. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน 93 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ       
    2. โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ  โครงการ 79 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 84.95 
    3. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ    โครงการ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.05   
    4. โครงการที่ยกเลิก ไม่มี 
 
 
 
 
 



การพิจารณาที่พบ ดังนี้ 
        การด าเนินโครงการตามแผนโดยใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสมเป็นส่วนใหญ่ เป็นการที่ด าเนินการ
ตามอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแก่ประชาชน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและสนองตอบตามความต้องการของประชาชนต าบลหนองบัวสิมทั้ง 16 หมู่บ้าน และปฏิบัติตาม
นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่ต้องการให้เกิดการจ้าง
งานกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในประเทศ และมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562   
      ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
       เกณฑ์การพิจารณา : สรุปข้อมูลปัญหาพร้อมทั้งน าไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ก่อนหน้านี้
เพ่ือน าไปอธิบายถึงสาเหตุที่การด าเนินงานไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด ตลอดจนเป็นข้อมูล
ส าหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      พิจารณาแล้วพบว่า :  

1. เกดิปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ 1) สภาพอากาศพายุฤดูร้อนน าพาให้ 
ฝนตกในพื้นที่ ท าให้งานต้องหยุดชั่วคราว และ 2) การท างานของผู้รับจ้างเอง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้แจ้ง
ก าชับผู้รับจ้างให้เข้าด าเนินงานตามก าหนดเวลาตามสัญญา และช่างผู้ควบคุมงานลงพ้ืนที่ตรวจสอบและ
ควบคุมการท างานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือติดตามผลการด าเนินการเป็นระยะ 

2. งบประมาณท่ีโอนจัดสรรจากกรมฯ ล่าช้าอาจท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตาม 
ข้อบัญญัติได้ในทันก่อนเข้าสู่ฤดูฝน 

  
5.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  - 

 

 



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
คมนาคม

138      32,307,000       138      32,307,000       138      32,307,000       138       32,307,000         552     129,228,000        

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

18        11,915,000       18        11,915,000       18        11,915,000       18        11,915,000         72       47,660,000         

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียนขุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

30        1,778,000         30        1,778,000         30        1,778,000         30        1,778,000           120     7,112,000           

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว 17        1,032,000         17        1,032,000         17        1,032,000         17        1,032,000           68       4,128,000           

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 22        68,623,000       22        68,623,000       22        68,623,000       22        68,623,000         88       274,492,000        

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น 8         560,000           8          560,000            8          560,000           8          560,000             32       2,240,000           

7 นโยบายทีส่ าคัญของรัฐบาล 2         250,000           2          250,000            2          250,000           2          250,000             8        1,000,000           

235      116,465,000    235      116,465,000     235      116,465,000        235      116,465,000      940     465,860,000       

รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รวม

ป ีพ.ศ.2561 ป ีพ.ศ.2562 ป ีพ.ศ.2563 ป ีพ.ศ2564



ยุทธศาสต
ร์ที่

ยุทธศาสตร/์แผนงาน
 จ านวน

โครงการที่
ด าเนินงาน

 คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
 คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทัง้หมด

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการคมนาคม

- แผนงานเคหะชุมชน 23.00              25.84                4,870,900.00      18.26                งานไฟฟ้าและถนน
23.00             25.84               4,870,900.00     18.26               

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต
- แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10.00              11.24                320,600.00        1.20                  งานบริหารงานทัว่ไป
- แผนงานการศึกษา 13.00              14.61                4,280,900.00      16.04                 งานระดับก่อนวัย

เรียนและประถมศึกษา

- แผนงานเคหะชุมชน 7.00                7.87                 1,084,730          4.07                  งานไฟฟ้าและถนน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.00                4.49                 130,000.00        0.49                   งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

- แผนงานงบกลาง 4.00                4.49                 13,750,410.00    51.53                งานสวัสดิการ

38.00             42.70               19,566,640.00   73.33               

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร

รวมยุทธศาสตร์ที ่1

รวมยุทธศาสตร์ที ่2



3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชมุชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2.00                3.37                 75,000.00          0.28                  งานบริหารงานทัว่ไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9.00                10.11                905,000.00        3.39                  งานบริหารงานทัว่ไป
- แผนงานสาธารณสุข 2.00                2.25                 80,000.00          0.30                   งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

- แผนงานเคหะชุมชน 1.00                1.12                 50,000              0.19                  งานไฟฟ้าและถนน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.00                2.25                 70,000.00          0.26                  งานบริหารงานทัว่ไป

16.00             19.10               1,180,000.00     4.42                 

4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว
- แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1.00                1.12                 300,000.00        1.12                  งานบริหารงานทัว่ไป
- แผนงานการเกษตร 2.00                2.25                 30,000.00          0.11                  งานส่งเสริมการเกษตร

3.00               3.37                330,000.00       1.24                 

5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร 2.00                2.25                 135,000.00        0.51                   งานอนุรักษ์แหล่งน้้า

และป่าไม้

2.00               2.25                135,000.00       0.51                 

6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี รักษาอัตลักษณ์ท้องถ่ิน
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.00                2.25                 13,000.00          0.05                  งานบริหารงานทัว่ไป

รวมยุทธศาสตร์ที ่3

รวมยุทธศาสตร์ที ่4

รวมยุทธศาสตร์ที ่5



- แผนงานสาธารณสุข 3.00                3.37                 45,000.00          

0.17                  
 งานบริการ

สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5.00                5.62                 515,000.00        1.93                   งานกีฬาและ
นันทนาการ

10.00             11.24               573,000.00       2.15                 
7 นโยบายทีส้่าคัญของรัฐบาล

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.00                1.12                 26,400.00          0.10                  งานบริหารงานทัว่ไป
1.00               1.12                26,400.00         0.10                 

93.00             105.62             26,681,940.00   100.00             

รวมยุทธศาสตร์ที ่6

รวมยุทธศาสตร์ที ่7
รวมทุกยุทธศาสตร์



ล าดบัที่ ประเภทงบประมาณรายจ่าย จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ

รายจ่ายทุกประเภท

1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 15,258,520.00          29.37
2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ(งบด าเนินงาน) 11,365,809.00          21.87
3 หมวดค่าสาธารณูปโภค 455,000.00              0.88
4 หมวดเงินอุดหนุน 4,341,430.00            8.36
5 หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น และส่ิงก่อสร้าง 5,787,900.00            11.14
6 หมวดรายจ่ายอื่น 35,000.00                0.07
7 รายจ่ายงบกลาง 14,715,410.00          28.32

รวม 51,959,069.00         100.00

              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562       
     ตั้งไว้ 51,959,069 บาท โดย ประมาณการแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่างๆ ดังนี้

การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนภูมิที ่1 แสดงความจัดสรรงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ตามงบประมาณรายจ่ายประเภท    
            ต่างๆ

30% 

22% 

1% 

8% 

11% 

0% 

28% 

ช่ือแผนภมิู 

หมวดเงนิเดอืน คา่จา้งประจ าและพนกังานจา้ง 

หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ(งบ
ด าเนินงาน) 

หมวดคา่สาธารณูปโภค 

หมวดเงนิอุดหนุน 

หมวดคา่ครุภณัฑท์ีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง 

หมวดรายจา่ยอื่น 

รายจา่ยงบกลาง 



 จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 23 24.73 0 0.00 0 0 23             24.73        

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 34 36.56 4 4.30 0 0 38             40.86        

3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 8 8.60 8 8.60 0 0 16             17.20        

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว 3 3.23 0 0.00 0 0 3               3.23         

5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 1 1.08 1 1.08 0 0 2               2.15         

6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น 10 10.75 0 0.00 0 0 10             10.75        

7 นโยบายทีส่ าคัญของรัฐบาล 0 0.00 1 1.08 0 0 1               1.08         

79         84.95    14           15.05      0.00 0.00 93          100.00   

 จ านวนโครงการทุก
โครงการ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร

รวมทุกยทุธศาสตร์

 จ านวนโครงการน าไป
ด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร/์แผนงาน

 จ านวนโครงการทีย่ังไมไ่ด้
ด าเนินการ

 จ านวนโครงการทีม่กีาร
ยกเลิก



ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร/์แผนงาน  งบปกติ  ร้อยละ  เงินสะสม  ร้อยละ  รวม  ร้อยละ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 4,842,500.00       12.49      15,783,000.00   40.70      20,625,500.00   53.18      

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 17,203,148.94      44.36      - - 17,203,148.94   44.36      

3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 272,025.00          0.70       - - 272,025.00       0.70       

4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว 100,085.00          0.26       - - 100,085.00       0.26       

5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 27,731.00           0.07       - - 27,731.00         0.07       

6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น 553,095.00          1.43       - - 553,095.00       1.43       

7 นโยบายทีส่ าคัญของรัฐบาล - - -                  

22,998,584.94     59.30     15,783,000.00  40.70     38,781,584.94  100       

การเบิกจา่ยงบประมาณ ปี 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร

รวมทุกยทุธศาสตร์



ล าดบัที่ โครงการ ตั้งงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่10  บ้านโพธิช์ัย

224,000.00 222,500.00 1,500.00

2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่14 บ้านเพียใต้

226,000.00 224,500.00 1,500.00

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่15 บ้านท่าสาวเอ้

336,000.00 333,000.00 3,000.00

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่2 บ้านโคกทรายขาว

204,000.00 203,000.00 1,000.00

5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้านนาถ่อน

337,000.00 335,000.00 2,000.00

6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านท่างาม

336,000.00 333,000.00 3,000.00

7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่6 บ้านเพีย

337,000.00 335,000.00 2,000.00

8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่8 บ้านดอนต้ิว

337,000.00 335,000.00 2,000.00

9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่9 บ้านหนองผามเรือ

337,000.00 335,000.00 2,000.00

10
โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตไหล่ทางภายในหมู่บ้าน
  หมู่ที ่12  บ้านหนองบัวใต้

72,000.00 71,500.00 500.00

11
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านหนองบัวสิม

137,000.00 136,000.00 1,000.00

12
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่13

302,000.00 301,000.00 1,000.00

13
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านปากโนต

369,000.00 368,000.00 1,000.00

14
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่7  บ้านโพนก่อ

270,000.00 269,000.00 1,000.00

โครงการทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการคมนาคม



15
โครงการก่อสร้างลงฝารางระบายน้้า หมู่ที ่16 บ้าน
นาล้อม

302,000.00 301,000.00 1,000.00

16
โครงการก่อสร้างลงฝารางระบายน้้า หมู่ที ่2 บ้าน
โคกทรายขาว

47,700.00 47,000.00 700.00

17
โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนสู่พืน้ทีก่ารเกษตร
 หมู่ที ่1

163,000.00 162,200.00 800.00

18
โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนสู่พืน้ทีก่ารเกษตร
 หมู่ที ่10  บ้านโพธิช์ัย

110,000.00 109,400.00 600.00

19
โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนสู่พืน้ทีก่ารเกษตร
 หมู่ที ่11  บ้านบึงบูรพา

110,000.00 109,400.00 600.00

20
โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนสู่พืน้ทีก่ารเกษตร
 หมู่ที ่13  บ้านหัวนาค้า

40,800.00 40,500.00 300.00

21
โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนสู่พืน้ทีก่ารเกษตร
 หมู่ที ่14  บ้านเพียใต้

122,600.00 122,000.00 600.00

22
โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนสู่พืน้ทีก่ารเกษตร
 หมู่ที ่16  บ้านนาล้อม

40,800.00 40,500.00 300.00

23
โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนสู่พืน้ทีก่ารเกษตร
 หมู่ที ่2  บ้านโคกทรายขาว

110,000.00 109,000.00 1,000.00

4,870,900.00     4,842,500.00 28,400.00

ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ที ่2 ตั้งงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

1
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000.00          6,670.00          3330.00

2
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

207,400.00         207,400.00       0.00

3
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ต้ังไว้ 597,800 ขอโอนเพิม่  57,100)

654,900.00         654,900.00       0.00

โครงการทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562
ยุทธศสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

รวมยุทธศาสตร์ ที ่1 รวม 23 โครงการ



4
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

350,000.00         340,000.00       10000.00

5
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

156,000.00         150,200.00       5800.00

6
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองบัวสิม

50,000.00          44,320.00         5680.00

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่างาม 524,000.00         524,000.00       0.00
8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาถ่อน 216,000.00         215,000.00       1000.00
9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 916,000.00         916,000.00       0.00

10
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเพียพิทยาพัฒน์ (ต้ังไว้ 
1,388,000 ขอโอนเพิม่ 33,000 )

1,421,000.00      1,421,000.00     0.00

11 เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 951,030.00         941,062.94       9967.06
12 โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 50,000.00          26,100.00         23900.00
13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 344,010.00         170,617.00       173393.00
14 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,574.00            3,574.00          0.00
15 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 10,526,400.00     8,611,700.00     1914700.00
16 เบีย้ยังชีพคนพิการ (งบกลาง) 2,880,000.00      2,342,400.00     537600.00
17 เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (งบกลาง) 180,000.00         134,000.00       46000.00
18 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้พลาสติดมีพนักพิง จ้านวน 200 ตัว 60,000.00          53,000.00         7000.00
19 ค่าจัดซ้ือเต๊นท์ผ้าใบ 6 ขา จ้านวน 5 หลัง 125,000.00         95,000.00         30000.00

20
ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าขาวเงาโครงขา
เหล็ก

25,000.00          24,500.00         500.00

21
ค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ ส้าหรับพนักงานส่วน
ต้าบล

23,200.00          23,200.00         0.00

22
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน (โอนเพิม่
 1,000 บาท)

22,000.00          22,000.00         0.00

23 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้พนักงานส่วนต้าบล 14,000.00          13600 400.00
24 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 22,000.00          22000 0.00
25 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ส้าหรับส้านักงาน 7,900.00            7900 0.00

26
ค่าจัดซ้ือกระจกโค้งจราจร โพลีคาร์บอเนต ปูองกัน
อุบัติเหตุในจุดเส่ียงต่างๆ

55,000.00          42,500.00         12500.00

27 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ปูองกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 30,000.00          29505 495.00
28 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง (ศูนย์เด็ก) 48,000.00          48000 0.00



29 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ส้าหรับส้านักงาน (ศูนย์เด็ก) 23,700.00          23700 0.00

30
ค่าจัดซ้ือโต๊ะท้างานส้าหรับพนักงาน ระดับ 3-6 
ขนาด 5 ฟุต

4,500.00            4500 0.00

31 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 13,600.00          13500 100.00
32 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน 2 เคร่ือง 44,000.00          43800 200.00

33
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนาด LED ขาว
ด้า (18/หน้า/นาท)ี

2,600.00            2600 0.00

34
จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียวแบบ
พกพา

25,000.00          24900 100.00

19,985,814.00   17,203,148.94  2,782,665.06  

ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ที ่3 ตั้งงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ
1 ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาทีดิ่นสาธารณะประโยชน์ 50,000.00          49,880.00         120.00            

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

20,000.00          15,000.00         5,000.00         

3 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 40,000.00          38,500.00         1,500.00         
4 โครงการซ้อมแผนและปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 50,000.00          34,910.00         15,090.00       
5 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00          47,725.00         2,275.00         
6 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 65,000.00          58,310.00         6,690.00         
7 ค่าใช้จ่ายในการปูองกัน แก้ปัญหายาเสพติด 50,000.00          13,000.00         37,000.00       
8 โครงการจัดซ้ือวัสดุปูองกันอุบัติเหตุทางน้้า 19,500.00          14,700.00         4,800.00         

344,500.00        272,025.00      72,475.00       

ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ที ่4 ตั้งงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

1
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ 
เพือ่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชน

100,000.00         78,784.00         21,216.00       

ยุทธศาสตร์ที ่3 รวม 8 โครงการ

โครงการทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดระเบียนขมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว
โครงการทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 รวม 34 โครงการ



2
ค่าใช้จ่ายในโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย"์
โครงการหนึ่งคนหนึ่งต้น หนึ่งฝนเพือ่ประชาชนชาว
ไทย" (โอนเพิม่ 10,000 )

20,000.00          11,301.00         8,699.00         

3

ค่าใช้จ่ายเพือ่ส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟืน้ฟู
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเทีย่วและปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (โอนลด 10,000)

20,000.00          10,000.00         10,000.00       

140,000.00        100,085.00      39,915.00       

ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ที ่5 ตั้งงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

1
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดท้าปุย๋อินทรีย์ ชีวภาพ

35,000.00          27,731.00         7,269.00         

35,000.00         27,731.00        7,269.00        

ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ที ่6 ตั้งงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ
1 ค่าใช้จ่ายในวันแม่แห่งชาติ 10,000.00          4,900.00          5,100.00         
2 ค่าใช้จ่ายในวันปิยะมหาราช 3,000.00            1,100.00          1,900.00         

3
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000.00          10,000.00         -                

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(ศูนย์เด็ก) 15,000.00          15,000.00         -                
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ 20,000.00          20,000.00         -                

6
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต้าบล
หนองบัวสิม

160,000.00         160,000.00       -                

7 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค้าตากล้าคัพ 20,000.00          14,280.00         5,720.00         
8 ค่าใช้จ่ายในงานวันวิสาขบูชา 15,000.00          7,815.00          7,185.00         

รวมยุทธศาตร์ที ่4 รวม 3 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ที ่5 รวม 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม

โครงการทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม

โครงการทีด่ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562



9 โครงการจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ 160,000.00         160,000.00       -                
10 โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย 160,000.00         160,000.00       -                

573,000.00        553,095.00      19,905.00       
21,078,314.00   22,998,584.94  2,922,229.06  รวมงบประมาณทีด่ าเนินการทัง้หมด ปี 2562

รวมยุทธศาสตร์ที ่6 รวม 10 โครงการ



ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ที ่2
 งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท)

 เบิกจ่าย (บาท)
 งบประมาณ

คงเหลือ (บาท)
1 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ AEC 10,000.00          -                   10,000.00       

2
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการด าเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชนต าบลหนองบัวสิม

40,000.00          -                   40,000.00       

3
ค่าใช้จ่ายในศูนย์ต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติดประจ า 
อบต.หนองบัวสิม

30,000.00          -                   30,000.00       

4 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต 22,500.00          -                   22,500.00       
102,500.00       102,500.00    

ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ที ่3
 งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท)

 เบิกจ่าย (บาท)
 งบประมาณ

คงเหลือ (บาท)

1
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการประชาชนเกี่ยวกับข้อ
พิพาทต่างๆ

15,000.00          -                   15,000.00       

2
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

30,000.00          30,000.00       

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 30,000.00          -                   30,000.00       

4
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น

30,000.00          30,000.00       

5
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรองดอง
สมานฉันท์และปกป้องสถาบัน

20,000.00          20,000.00       

6
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (โอนลดงบประมาณ)

30,000.00          30,000.00          0

7
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต.หนองบัวสิม (โอนลด 600,000) 600,000.00        600,000.00         0

โครงการทีไ่มไ่ดด้ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 รวม 4 โครงการ

โครงการทีไ่มไ่ดด้ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดระเบียนขมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



8
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพและศักยภาพ อปพร. ๕๐ คน (โอนลด
 30,000)

30,000.00          30,000.00          0

785,000.00       660,000.00        125,000.00    

ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ที ่5 ตั้งงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

1
โครงการฝึกอบรมและทัศน์ศึกษาดูงานตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่พัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารงานขององค์กร (โอนลดงบประมาณ)

300,000.00        300,000.00         0

300,000.00       300,000.00        -               

ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ที ่7
 งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท)

 เบิกจ่าย (บาท)
 งบประมาณ

คงเหลือ (บาท)
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 26,400.00          -                   26,400.00       

26,400.00         -                  26,400.00      
1,213,900.00     960,000.00        253,900.00    

ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม

รวมยุทธศาสตร์ที ่7 รวม 1 โครงการ
รวมงบประมาณทีไ่มไ่ดด้ าเนินการ ปี 2562

รวมยุทธศาตร์ที ่3 รวม 8 โครงการ

โครงการทีไ่มไ่ดด้ าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2562

โครงการทีไ่มไดด้ าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม

รวมยุทธศาตร์ที ่3 รวม 8 โครงการ



ล าดบัที่ โครงการ  ตั้งงบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

1
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่2        499,500.00       496,000.00         3,500.00

2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่11        278,000.00       271,000.00         7,000.00

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่9        211,600.00       209,000.00         2,600.00

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่9        499,800.00       495,000.00         4,800.00

5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่10        123,000.00       122,000.00         1,000.00

6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12        499,500.00       495,000.00         4,500.00

7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่10        498,000.00       494,000.00         4,000.00

8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่3        499,500.00       495,000.00         4,500.00

9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่4        495,000.00       490,000.00         5,000.00

10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5        383,600.00       380,000.00         3,600.00

11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่4 บ้านท่างาม            490,000       488,000.00         2,000.00

12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่2 บ้านโคกทรายขาว 1            230,600       229,000.00         1,600.00

13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านโพนก่อ            101,000       100,500.00           500.00

14
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่6 บ้านเพีย 1            162,600       162,000.00           600.00

15
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่6 บ้านเพีย 2            258,700       258,000.00           700.00

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2562



16
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านปากโนต            475,000       474,000.00         1,000.00

17
โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่3 
บ้านนาถ่อน            410,000       409,000.00         1,000.00

18
โครงการเทคอนกรีตไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หมู่
ที ่2 บ้านโคกทรายขาว            480,000       475,000.00         5,000.00

19
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่
1 บ้านหนองบัวสิม (ภายในตลาด)             87,000         86,500.00           500.00

20
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่1 (ภายในตลาด)             52,000         51,500.00           500.00

21
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่13 บ้านหัวนาค้า            492,000       491,000.00         1,000.00

22
โครงการเทคอนกรีตไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หมู่
ที ่13 บ้านหัวนาค้า            341,000       340,000.00         1,000.00

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านหนองบัวใต้ 1

           114,000       113,500.00           500.00
24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านหนองบัวใต้ 2
            63,000         62,500.00           500.00

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านหนองบัวใต้ 3

           118,000       117,500.00           500.00

26

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านหนองบัวใต้ 4

           124,000       123,500.00           500.00

27
โครงการเทคอนกรีตไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หมู่
ที ่11 บ้านบึงบูรพา             76,000         75,500.00           500.00

28
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่11 บ้านบึงบูรพา            495,000       494,000.00         1,000.00

29
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่10 บ้านโพธิช์ัย            494,000       493,000.00         1,000.00

30
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่8 บ้านดอนต้ิว            472,000       471,000.00         1,000.00



31
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่16 บ้านนาล้อม             52,500         52,000.00           500.00

32
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ทางเข้าป่าช้าสาธารณะ) หมู่ที ่16 บ้านนาล้อม            327,000       326,000.00         1,000.00

33
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่15 บ้านท่าสาวเอ้ 1            464,000       462,000.00         2,000.00

34
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่15 บ้านท่าสาวเอ้ 2            499,000       497,000.00         2,000.00

35
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่15 บ้านท่าสาวเอ้             95,000         94,500.00           500.00

36
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่14 บ้านเพียใต้            155,000       154,000.00         1,000.00

37
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่13 บ้านหัวนาค้า 1            115,000       114,500.00           500.00

38
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่13 บ้านหัวนาค้า 2            240,600       240,000.00           600.00

39
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่13 บ้านหัวนาค้า 3            257,000       256,000.00         1,000.00

40
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่6 บ้านเพีย 1            162,600       162,000.00           600.00

41
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่6 บ้านเพีย 2            258,700       258,000.00           700.00

42
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านปากโนต            475,000       474,000.00         1,000.00

43

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านหนองบัวใต้ 1

           114,000       113,500.00           500.00

44

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านหนองบัวใต้ 2

            63,000         62,500.00           500.00

45

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านหนองบัวใต้ 3

           118,000       117,500.00           500.00



46

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านหนองบัวใต้ 4

           124,000       123,500.00           500.00

47
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่11 บ้านบึงบูรพา            495,000       494,000.00         1,000.00

48
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่8 บ้านดอนต้ิว            472,000       471,000.00         1,000.00

49
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่16 บ้านนาล้อม             52,500         52,000.00           500.00

50
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่15 บ้านท่าสาวเอ้             95,000         94,500.00           500.00

51
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่13 บ้านหัวนาค้า 1            115,000       114,500.00           500.00

52
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายห้วยนา 
หนองปากกว้าง นาถ่อน บ้านท่างาม หมู่ที ่4            234,900       234,000.00           900.00

53
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายท่าสาว
เอ-้หนองบึงควาย บ้านท่าสาวเอ้ หมู่ที ่15            249,000       248,000.00         1,000.00

54
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหลวง-ปากกุดโง้ง 
บ้านเพียใต้ หมู่ที ่14            113,300       113,000.00           300.00

55
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหลวง-นาหัวขัว
 บ้านโพนก่อ หมู่ที ่7            498,900       497,000.00         1,900.00

56 ซ่อมแซมห้วยแว้ หมู่ที ่๓ บ้านนาถ่อน            497,000       496,000.00         1,000.00
  15,866,400.00  15,783,000.00      83,400.00รวมงบประมาณทัง้สิ้น



ภาพโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที ่๑  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการคมนาคม



ยุทธศาสตร์ที ่๑  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการคมนาคม



ยุทธศาสตร์ที ่๑  ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการคมนาคม



ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   วันผู้สูงอายุ

โครงการอบรมและศึกษาดงูานเพ้ิอพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัด อบต.หนองบัวสิม



ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

        โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

    โครงการบริหารจัดการขยะมุลฝอยชุมชน



ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

        ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน



ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

      โครงการซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



ยุทธศาสตร์ที ่๔ ยูทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว

        โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริเพือ่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชน

    โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์โครงการหนึ่งคนหนึ่งต้น หนึ่งฝนเพือ่ประชาชนชาวไทย



ยุทธศาสตร์ที ่๕  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัยพากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดท าปุย๋อินทรีย์ ชีวภาพ



ยุทธศาสตร์ที ่๖  ยุทธศาสตรฺการด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณ๊รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น

        โครงการการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลหนองบัวสิม



ยุทธศาสตร์ที ่๖  ยุทธศาสตรฺการด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณ๊รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น

        โครงการจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ

        โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย





 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   
*************************** 

  
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม                

ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม  
ดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม   

 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม        
จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม  หมู่ที่ ๕ 
ต าบลปากโนต  อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร   
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

                                        พันจ่าอากาศเอก       
                                                                  (ธีระวุฒ ิ บูคะธรรม) 

   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม     
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