
 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย ์

 
 
 
 



 

 

 
ค าน า 

 

  การติดตามและประเมินผลแผน  เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการประเมินผลที่น าแผนไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใดและได้ผลเป็นอย่างไร  เพ่ือที่จะ
สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๙   และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ. ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ก าหนดให้ท้องถิ่นจัดท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

  ซึ่งในการติดตามและประเมินผลแผนนั้นจ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการ
พัฒนา  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุ วัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสนองตอบต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่
เกิดข้ึน 
 

  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมแสง สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง และกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริงในการจัดท าและรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เพ่ือน าไป
ปรับปรุงผลการด าเนินงานส าหรับปีต่อๆ ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สารบัญ 
 

                                                                                                                                                                         
หน้า 

ส่วนที่  ๑  บทน า                  
                                                                                                                

- แนวทางการติดตามและประเมินผลแผน       ๑ 
- วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลแผน       ๑ 
- แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล     ๒ 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามและประเมินผล         
   

- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  และเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ ๑)  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓        ๓ 

- การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๔ 
- แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน) ๕ 
- จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด     ๖ 
- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๔      ๙ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔       ๑๐ 
-    แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์                ๑๑-๑๒ 
-    ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม           ๑๓ 

ส่วนที่  ๓  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน        ๑๔-๑๗ 

ภาคผนวก ก  ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
ภาคผนวก ข  รายละเอียดประกอบเอกสารการติดตามและประเมินผลฯ  ๒๕๖๔   ๑-๑๔ 
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สารบัญ 
 

                                                                                                                                                                         
หน้า 

ส่วนที่  ๑  บทน า                  
                                                                                                                

- แนวทางการติดตามและประเมินผลแผน       ๑ 
- วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลแผน       ๑ 
- แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล     ๒ 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามและประเมินผล         
   

- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  และเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ ๑)  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓        ๓ 

- การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๔ 
- แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน) ๕ 
- จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด     ๖ 
- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๔      ๙ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔       ๑๐ 
-    แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์                ๑๑-๑๒ 
-    ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม           ๑๓ 

ส่วนที่  ๓  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน        ๑๔-๑๗ 
ภาคผนวก ก  ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
ภาคผนวก ข  รายละเอียดประกอบเอกสารการติดตามและประเมินผลฯ  ๒๕๖๔  ๑-๑๑ 
ภาคผนวก ค  วาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
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สารบัญ 
                                                                                                                                                       
หน้า 

ส่วนที่  ๑  บทน า                  
                                                                                                                

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล       ๑
  

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล      ๑ 
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล       ๑ 
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      ๑ 

    ๕.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      ๑ 
 

ส่วนที่  ๒  การติดตามและประเมินผล         
   

    ๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔   ๓ 
    ๒.  แนวทางการติดตามและประเมินผล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  ๔ 

ส่วนที่  ๓  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล   
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น        ๔ 

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น        ๔ 

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ        ๔ 
๔. การวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ      ๔ 
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล       ๔ 

ส่วนที่  ๔  สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
    ๑.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม       ๔ 
    ๒.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต        ๕ 
 

ภาคผนวก  
๑. ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
๒. แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
๓. รายละเอียดประกอบเอกสารการติดตามและประเมินผลฯ  ๒๕๖๔   
๔. วาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
ส่วนที่  ๑  บทน า                  
                                                                                                                

    ๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล       ๑ 
      ๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล      ๑ 

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล       ๑ 
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      ๑ 

    ๕.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      ๑ 
 

ส่วนที่  ๒  การติดตามและประเมินผล         
   

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  
๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๒  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๓  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๑.๔  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
๑.๕  ปัญหา  อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

    ๒.  แนวทางการติดตามและประเมินผล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
         ๒.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
         ๒.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
         ๒.๓  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
         ๒.๔  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้การติดตามและประเมินผล 
         ๒.๕  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่  ๓  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล   
    ๑.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ๑.๑  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    ๑.๒  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    ๑.๓  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
    ๑.๔  ยุทธศาสตร์    

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

    ๒.๑  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
    ๒.๒  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
    ๒.๓  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    
    ๒.๔  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
    ๒.๕  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 



 

 

 
 

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
๓.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์ 
๓.๒  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
๓.๓  แผนการด าเนินงาน 

๔. การวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์ 
๔.๒  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
๔.๓  แผนการด าเนินงาน 

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
 

ส่วนที่  ๔  สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

๑.๑  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
๑.๒  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๑.๓  ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
๑.๔  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๕  ผลส าเร็จที่วัดได้ 

    ๒.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
                    ๒.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
           ๒.๒  ข้อสังเกต 
  ๒.๓  ข้อเสนอแนะ 
  ๒.๔  ผลจากการพัฒนา 
  ๒.๕  ผลสรุปภาพรวม 

 
ภาคผนวก  

๑. ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
๒. แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
๓. รายละเอียดประกอบเอกสารการติดตามและประเมินผลฯ  ๒๕๖๔   
๔. วาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
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๑.๑  บทน า 
 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  (และให้
ยกเลิก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด  ๖  ข้อ ๓๘) ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   คณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาคม  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ผู้แทนฝ่ายบริหาร  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงาน
หลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผล
บรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่าง
แท้จริง 

๑.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ ได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ไว้ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓.  รายงานผลและเสนอแนะความเห็น ซึ่งได้มาจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทกุปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล 

 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือการติดตามและการประเมินผลว่ามีการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณปี  
๒๕๖๔  ไปใช้ในการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ได้ผลเป็นอย่างไร และเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  นั้น มาเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาประมวลการพัฒนาใน
ภาพรวมได้ จึงจ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ 

/ดังนั้น ในข้ันต้น... 

 

ส่วนที ่ ๑  บทน ำ  (Intro) 



 

 

 

ดังนั้น ในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ให้ได้
ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

๑.๔  แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 

 ขั้นตอนที่  ๑  การติดตาม  ( Monitoring ) 
 การติดตามนั้นจะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ถึงระยะใดแล้ว  ซึ่ง
เทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น  Gant  Chat  ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  ๑) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่  แผนการด าเนินการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่  ๒  การประเมินผล  ( Evaluation ) 
 การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญใน  ๒  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ขององค์การบรหิารส่วนต าบลชุมแสง 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ต าบลน่าอยู่   มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า   ชาวประชาเข้มแข็ง   สิ่งแวดล้อมดี 

มีภูมิทัศน์สวยงาม  ล้ าเลิศการศึกษา  พัฒนาอย่างย่ังยืน” 

๒. พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาต าบลน่าอยู่  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม  การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ 

 ๒. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ด ารงรักษาศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
 ๓. พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและการบริหารจัดการ 
 ๕. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  อาชญากรรม  
และระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๗. ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์ 
 ๘. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระบบเพ่ือเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 จดุมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  เป็นการก าหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การด าเนินการ  ซึ่งกิจกรรม
หรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมแสง  จึงได้ก าหนดจุดหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มี  ๑๔  จุดมุ่งหมาย  ดังนี้ 
 ๑. ประชาชนได้รับการบริการพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 ๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๓. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อบทบาทอ านาจหน้าที่และภารกิจ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบ  และพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
รู้จักใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง 
 ๕. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๖. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ๗. ประชาชนมีการอนุรักษ์  และสืบสาน  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สืบไป 
 ๘. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยในต าบล 
 ๙. ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง 
 

/๑๐. บุคลากร... 
 

ส่วนที ่ ๒  ผลกำรติดตำมและกำรประเมิน 



 

 

 
 ๑๐. บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๑. ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๒. ประชาชนได้รับบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  และมีความพึงพอใจ 
 ๑๓. ประชาชนมีอาชีพเสริม  มีงานท า  และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพอย่างปกติสุข 
 ๑๔. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์สวยงาม 

 
 
    

ค าชี้แจง : แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.........องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง.......   
 

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.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
     ของปงีบประมาณ  ๒๕๖๔   

√  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๗.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล √  
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน √  
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT )  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา  
    ท้องถิ่น 

√  

๑๐.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ      
       ของท้องถิ่น 

√  

๑๑.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
       จังหวัด 

√  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน √  
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕ ปี √  
๑๗.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๕ ปี √  
 

/แบบท่ี  ๒  แบบติดตาม... 
 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)  
              ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 



 

 

 
 
ค าชี้แจง : แบบที่  ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
เดือนตุลาคม–ธันวาคม รายงานประเมินผล เดือน มกราคม – มีนาคม  ช่วงที่ ๒ 
________________________________________________________________________________ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
   ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
   ๒. รายงานผลการด าเนินงานเป็น ๒ ช่วง 
  (๑)  ช่วงที่  ๑ (ติดตามผลเดือนเมษายน-มิถุนายน)รายงานประเมินผลเดือนกรกฎาคม–กันยายน  
        /  (๒)  ช่วงที่  ๒ (ติดตามผลเดือนตุลาคม–ธันวาคม) รายงานประเมินผล เดือน มกราคม – มีนาคม
ส่วนที่  ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

ปีที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ปีที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ปีที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ปีที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ปีที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

๑.ด้านเมืองน่าอยู ่
(กองช่าง) 

๑๙ ๗,๘๐๖,๐๐๐ 

 

๕๔ ๓๒,๒๘๘,๕๐๐ 

 

๑๑๕ ๒๙,๒๑๕,๔๐๐ 

 

๑๖๐ ๓๖,๙๘๙,๗๐๐ 

 

๑๖๐ ๓๘,๐๑๒,๑๐๐ 

 

๒.ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
(กองสาธารณสุข) 

๘ 
 

๔๐๐,๐๐๐ ๘ 
 

๔๐๐,๐๐๐ ๘ 
 

๔๐๐,๐๐๐ ๘ 
 

๔๙๐,๐๐๐ ๘ 
 

๔๙๐,๐๐๐ 

๓.ด้านการพัฒนาการศกึษา   
กีฬา  นันทนาการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและการทอ่งเที่ยว 
(กองการศึกษา) 

๒๓ 
 

๓,๗๕๗,๗๐๐ ๒๓ 
 

๓,๗๕๗,๗๐๐ ๒๕ 
 

๔,๑๕๗,๗๐๐ ๒๕ 
 

๔,๑๕๗,๗๐๐ ๒๕ 
 

๔,๑๕๗,๗๐๐ 

๔.ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
(กองสวัสดิการ) 

๓ 
 

๙,๒๕๐,๐๐๐ ๓ 
 

๙,๒๕๐,๐๐๐ ๓ 
 

๙,๒๕๐,๐๐๐ ๔ 
 

๙,๒๕๐,๐๐๐ ๔ 
 

๙,๒๕๐,๐๐๐ 

๕.ด้านการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(กองส านักปลัด) 

๒ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๒ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๒ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๖.ด้านการส่งเสริม
การเกษตร  
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

๑๐ ๒,๔๕๕,๐๐๐ 
 

๑๐ ๒,๔๕๕,๐๐๐ 
 

๑๐ ๒,๔๕๕,๐๐๐ 
 

๑๐ ๒,๔๕๕,๐๐๐ 
 

๑๐ ๒,๔๕๕,๐๐๐ 
 

๗.ด้านการเมือง การ
บริหาร (กองคลัง) 

๑๒ 
 

๖๕๕,๐๐๐ 

 

๑๕ 
 

๑,๐๑๕,๐๐๐ 

 

๑๖ 
 

๑,๕๖๕,๐๐๐ 

 

๑๘ 
 

๑,๗๒๕,๐๐๐ 

 

๑๘ 
 

๑,๗๒๕,๐๐๐ 

 

รวม ๗๗ ๒๔,๓๖๓,๗๐๐ ๑๑๕ ๔๙,๒๐๖,๒๐๐ ๑๗๙ ๔๖,๖๘๓,๕๐๐ ๒๒๙ ๕๕,๑๖๗,๔๐๐ ๒๒๙ ๕๖,๑๘๙,๘๐๐ 

 
 

/๔.  จ านวนโครงการ... 
 
 

แบบที ่ ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 



 

 

 
๔.  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

ปีที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ปีที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ปีที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ปีที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ปีที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ๒๖ ๘,๓๔๑,๐๐๐ ๖๔ ๓๓,๑๘๓,๕๐๐ ๑๒๖ ๓๐,๖๖๐,๔๐๐ ๑๗๒ ๓๘,๔๖๔,๗๐๐ ๑๗๒ ๓๙,๔๘๗,๑๐๐ 
๒. ด้านสังคม 
    คุณภาพชวีิต 

๓๔ ๑๓,๔๐๗,๗๐๐ ๓๔ ๑๓,๔๐๗,๗๐๐ ๓๖ ๑๓,๘๐๗,๗๗๐ ๓๗ ๑๓,๘๙๗,๗๐๐ ๓๗ ๑๓,๘๙๗,๗๐๐ 

๓. ด้านทรัพยากร 
    ธรรมชาติและ   
    สิ่งแวดล้อม 

๑๒ ๒,๔๙๕,๐๐๐ ๑๒ ๒,๔๙๕,๐๐๐ ๑๒ ๒,๔๙๕,๐๐๐ ๑๔  ๒,๕๕๕,๐๐๐ ๑๔ ๒,๕๕๕,๐๐๐ 

๔. ด้านรักษาความ 
    สงบเรียบร้อย 

๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๖ ๒๕๐,๐๐๐ 

รวม ๗๗ ๒๔,๓๖๓,๗๐๐ ๑๑๕ ๔๙,๒๐๖,๒๐๐ ๑๗๙ ๔๗,๐๘๓,๑๗๐ ๒๒๙ ๕๕,๑๖๗,๔๐๐ ๒๒๙ ๕๖,๑๘๙,๘๐๐ 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๕. ผลการด าเนินงาน... 

 



 

 

๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๔ 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนผลส าเร็จการด าเนินงาน/โครงการและงบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของ (ปี ๒๕๖๔) 

 
 

/ตารางเปรียบเทียบ... 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ร้อยละ 

จ านวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

(ประจ าปี ๒๕๖๔) 

แผนด าเนินการ 
(ประจ าปี 
๒๕๖๔) 

ในแผนพัฒนา ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
(ประจ าปี ๒๕๖๔) 

แผนด าเนินการ 
(ประจ าปี ๒๕๖๔) 

๑.ด้านเมืองน่าอยู ่
๑๑๕ ๗ ๖.๐๙ ๒๙,๒๑๕,๔๐๐ 

 

๙๖๐,๔๐๐ ๓.๒๙ 

๒.ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ๘ 

 

๘ 
๑๐๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ 

๙๖.๒๕ 

๓.ด้านการพัฒนาการศึกษา   
กีฬา  นันทนาการ  ส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

๒๕ 

 

๙ 
๓๖ 

 
๔,๑๕๗,๗๐๐ 

 
๒,๕๔๓,๐๐๐ 

๖๑.๑๖ 

๔.ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของคนและความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

๓ 

 

๐ 
๐ 

 

๙,๒๕๐,๐๐๐ 

 
๐ ๐ 

๕.ด้านการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒ 

 

๒ 
๑๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๕๐ 

๖.ด้านการส่งเสรมิ
การเกษตร 

๑๐ ๐ ๐ ๒,๔๕๕,๐๐๐ 
 

๐ ๐ 

๗.ด้านการเมือง การบริหาร ๑๖ 

 

๑๒  
๗๕ 

๑,๕๖๕,๐๐๐ 

 

๑๐,๒๘๗,๗๖๐ ๖๕๗.๓๗ 

 

รวม ๑๗๙ ๔๐ ๒๒.๓๕ ๔๗,๐๘๓,๑๐๐ ๑๔,๑๙๖,๑๖๐ ๓๐.๑๕ 



 

 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนผลส าเร็จการด าเนินงาน/โครงการและ
งบประมาณที่ด าเนนิการจริงในแผนพฒันาท้องถิ่น 

 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
 

ร้อยละ 

จ านวนงบประมาณ 
 

ร้อยละ 
แผนด าเนินการ

(ปี ๒๕๖๔)    
 (ตามข้อบัญญัติ) 

ด าเนินการ
จริง 

 (ปี  ๒๕๖๔) 

งบด าเนินการ
(๒๕๖๔) 

งบด าเนินการจริง  
(ปี ๒๕๖๔) 

๑.ด้านเมืองน่าอยู ่ ๗ ๖ ๘๕.๗๑ ๙๖๐,๔๐๐ ๙๓๔,๖๘๐ ๙๗.๓๒ 

๒.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๘ ๕ ๖๒.๕ ๓๘๕,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๓๓.๗๗ 
๓.ด้านการพัฒนาการศึกษา   
กีฬา  นันทนาการ  ส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
และการท่องเที่ยว 

๙ 
 
๗ ๗๗.๗๘ 

 
๒,๕๔๓,๐๐๐ 

 
๒,๑๑๙,๕๐๕ 

 

๘๓.๓๕ 

๔.ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
คนและความเข้มแข็งของชุมชน 

๐ ๐ ๐.๐๐ 
 

๐ ๐ ๐ 

๕.ด้านการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒ ๒ ๑๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ 

๖.ด้านการส่งเสรมิการเกษตร ๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ 

๗.ด้านการเมือง การบริหาร ๑๔  ๑๒ ๘๕.๗๑ ๑๐,๒๘๗,๗๖๐ ๑๐,๔๓๘,๗๙๘.๕๐ ๑๐๑.๔๗ 

รวม ๔๒ ๓๒ ๗๖.๑๙ ๑๔,๑๙๖,๑๖๐ ๑๓,๖๒๒,๙๘๓.๕๐ ๙๕.๙๖ 

 
 
 
 
 
 

/การประเมินผล... 

 
 
 

 
 



 

 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนผลงาน/โครงการและงบประมาณ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

กับแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริงประจ าปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
/๖. การเบิกจ่าย... 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ร้อยละ 

จ านวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
(ประจ าปี ๒๕๖๔) 

แผนด าเนินการ
จริง 

(ประจ าปี 
๒๕๖๔) 

ในแผนพัฒนา ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
(ประจ าปี ๒๕๖๔) 

แผนด าเนินการจริง 
(ประจ าปี ๒๕๖๔) 

๑.ด้านเมืองน่าอยู ่ ๑๑๕ ๖ ๕๖.๒๒ ๒๙,๒๑๕,๔๐๐ 

 

๙๓๔,๖๘๐ ๓.๑๙ 

๒.ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๘ 

 

๕ 
๖๒.๕๐ 

 
๔๐๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 

๓๒.๕๐ 

๓.ด้านการพัฒนา
การศึกษา   กีฬา  
นันทนาการ  ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

๒๕ 

 

 
๗ 

๒๘.๐๐ 

 
๔,๑๕๗,๗๐๐ 

 
๒,๑๑๙,๕๐๕ 

 ๕๐.๙๘ 

๔.ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของคนและความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

๓ 

 

๐ 
๐.๐๐ 

 

๙,๒๕๐,๐๐๐ 
๐ 

๐.๐๐ 

๕.ด้านการพัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒ 

 

๒ 
๑๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๐ 
๐.๐๐ 

๖.ด้านการส่งเสรมิ
การเกษตร 

๑๐ ๐ ๐.๐๐ ๒,๔๕๕,๐๐๐ 
 

๐ ๐.๐๐ 

๗.ด้านการเมือง การ
บริหาร 

๑๖ 

 

๑๒ 
๗๕.๐๐ 

๑,๕๖๕,๐๐๐ 

 

๑๐,๔๓๘,๗๙๘.๕๐ 
๖๖๗.๕๒ 

รวม ๑๗๙ ๓๒ ๑๗.๘๘ ๔๗,๐๘๓,๑๐๐ ๑๓,๖๒๒,๙๘๓.๕๐ ๒๘.๙๓ 



 

 

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ 
 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. ด้านเมืองน่าอยู ่ ๙๓๔,๖๘๐ ๖.๘๖ ๑,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ - ๒,๐๐๙,๖๘๐ ๑๓.๕๖ 

๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต ๑๓๐,๐๐๐ ๐.๙๕ - - ๑๓๐,๐๐๐ ๐.๘๘ 
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา  กีฬา 
นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 

 
๒,๑๑๙,๕๐๕ 

 
๑๕.๕๖ 

- -  
๒,๑๑๙,๕๐๕ 

 
๑๔.๓๐ 

๔. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

๐ ๐ - - ๐ ๐ 

๕. ด้านการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

๐ ๐ - - ๐ ๐ 

๖. ด้านส่งเสริมการเกษตร ๐ ๐ - - ๐ ๐ 

๗. ด้านการเมือง  การบริหาร ๑๐,๔๓๘,๗๙๘.๕๐ ๗๖.๖๓ ๑๒๔,๙๕๐.๐๐ - ๑๐,๕๖๓,๗๕๘.๕๐ ๗๑.๒๗ 

รวม ๑๓,๖๒๒,๙๘๓.๕๐ ๑๐๐ ๑,๑๙๙,๙๕๐.๐๐ - ๑๔,๘๒๒,๙๔๓.๕๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบท่ี ๓/๑... 
 
 
 
 



 

 

 
  แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
๒. วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕๖๔ 
 
   ๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 
 

คิดเป็น
ร้อยละ  
๕๖.๔๗  
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
/จ านวนโครงการ... 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

๑. ด้านเมืองน่าอยู ่ ๒๒ ๖ 

๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต ๗ ๕ 
๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา  กีฬา นันทนาการ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการท่องเท่ียว 

 
๑๖ 

 
๗ 

๔. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
๑๐ ๖ 

๕. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ ๒ 

๖. ด้านส่งเสริมการเกษตร ๑๒ ๑๐ 

๗. ด้านการเมืองการบริหาร ๑๖ ๑๒ 

รวม ๘๕ ๔๘ 



 

 
 
 

                       จ ำนวนโครงกำร 
 

 

 

  

  

  

  

       

 

       

 

       

  

       

 

                         

                       

 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา  กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม   

ประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเข้มแข็งของชุมชน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 
 
 
 

/ส่วนท่ี  ๓  ผลการ… 
 
 
  



 

 

 
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินการ 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
 (โดยสุ่มส ารวจ๓๐๐คน) 

 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

(๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘๕.๖๗ ๑๑.๓๓ ๓.๐๐ 
(๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม ๘๖.๐๐ ๑๑.๓๓ ๒.๖๗ 
(๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/   
     กิจกรรม 

๘๐.๓๐ ๑๘.๓๗ ๑.๓๓ 

(๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน 
     ทราบ 

๘๘.๖๓ ๙.๓๓ ๒.๐๔ 

(๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘๒.๕๕ ๑๕.๐๐ ๒.๔๕ 
(๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๘๓.๓๓ ๑๕.๐๐ ๑.๖๗ 
(๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ 
     ประชาชนในท้องถิ่น 

๙๐.๐๐ ๔.๖๗ ๕.๓๓ 

(๘)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๘๙.๓๓ ๗.๖๗ ๓.๐๐ 
ภาพรวม ๘๕.๗๓ ๑๑.๕๙ ๒.๖๘ 

 
 

       

    

       

 
/ส่วนท่ี  ๓  ปัญหา… 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาจากการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนพัฒนาประจ าปี สามารถแยกปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังนี้   
 

๑. จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอในการบริหาร
จัดการ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

๒. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าท าให้ไม่ทันด าเนินกิจกรรม/โครงการในปีนั้นๆ 
๓. จ านวนโครงการที่จะด าเนินการมีมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในปีนั้นๆ ท าให้แก้ไข

ปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
  ๑.  โครงการที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ในปีงบประมาณนั้นๆ ควรเป็นโครงการที่
ส าคัญ และจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  

๒. ควรมีการส ารวจโครงการที่จะด าเนินการและตั้งงบประมาณให้ครบถ้วน เพ่ือสะดวกต่อการ
บริหารจัดการ 
  ๓.ในปีที่ผ่านมาได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ไว้มากเกินไปจึงท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามแผนพัฒนา  งบประมาณมีขีดจ ากัด  ในการจัดท าแผนพัฒนาครั้งต่อไปเห็นควร
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาตามงบประมาณที่มีอยู่หรือใกล้เคียงกับจ านวนงบประมาณท่ีได้รับ 
  ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลควรประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และท าให้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
  
 
  

 
 
 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 

/แบบติดตามและ… 
 
 
 

ส่วนที ่ ๓  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติงำน 



 

 

 

แบบติดตามและประเมนิผลของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานแผนฯ 

๑.  ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมน้อยเพราะเห็นความส าคัญในการประชุมประชาคมน้อย 

๒.  พนักงานเข้าร่วมประชุมประชาคมน้อยเพราะเห็นความส าคัญในการพัฒนาน้อย 

๓.  บางคนเห็นความส าคัญการประชุมประชาคมน้อยเพราะส่วนมากเข้าใจผิดว่างบประมาณมีน้อยไม่ควร
ออกประชุมประชาคม แต่ไม่เข้าใจว่าควรทบทวนและพัฒนาคัดเลือกอันใดส าคัญกว่าด่วนกว่าควรพัฒนาก่อนไม่
เดือดร้อนเท่าไหร่ควรพัฒนาหลัง 

๔. ผู้ใหญ่บางหมู่ยังเห็นความส าคัญของการประชุมประชาคมน้อยเพราะเข้าใจว่าท าไปงั้นๆไม่ได้ผลอะไร 

๕. สมาชิกบางท่านยังเข้าใจแบบง่ายๆ ว่าไม่ต้องเสนอตอนประชุมประชาคมเข้าแผนแต่จะคอยเสนอ
โครงการช่วงตอนประชุมสภา ฯ แต่มีข้อเสียตรงที่โครงการที่เสนอมาชาวบ้านเสนอเข้าแผนมาลงมติแล้ว พอมาถึง
ที่ประชุมก็ขอเสนอโครงการใหม่ๆๆข้ึนมาอีก ท าให้เกิดปัญหาโครงการที่เสนอในที่ประชุมประชาคมตกลงไปและ
เกิดปัญหาโครงการมากแต่ไม่ได้อนุมัติ  สรุปโครงการเพ่ิมพูนไม่เกิดผลส าเร็จและไม่เกิดประสิทธิผลต่อมา 

๖.  พนักงานบางคนไม่ออกไปประชุมประชาคมเพ่ือเสนอโครงการและแนะน าชาวบ้านเสนอโครงการเข้า
กับหน่วยงานให้เข้ากับโครงการที่ตัวเองรับผิดชอบ  มาเสนอโครงการใหม่อีก  โครงการชาวบ้านก็ไม่ได้รับความ
ต้องการและข้อมูลที่ตรงกันท าให้เกิดปัญหาโครงการหลากหลายรูปแบบของแต่ละส่วน  และเสนอโครงการใหม่  
ท าให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดท าแผนล่าช้าต่อไปอีก  เพราะต้องปรับเปลี่ยนแผนเพิ่มและต้องปรับปรุงใหม่  ทั้งนี้
เพ่ือคัดเลือกและพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักยุทธศาสตร์ของต าบลและยุทธศาสตร์จังหวัดให้รัดกุมในการจัดท าแต่
ละครั้ง  ท าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอีกครั้ง  ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดกรองหลายรอบหลายครั้ง ไม่สะดวก
ต่อการด าเนินการแผนเพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาแผน 

๗. เดิมการติดตามและประเมินผลแผนฯต้องล่าช้า  เพราะต้องรอผลการสรุปโครงการจากส่วนการคลัง  
(เพราะการรายงานสถานะส่วนการคลังสามารถรายงานให้แล้วเสร็จหลังจากปิดงบประมาณ คือ  สิ้นเดือนกันยายน
ของทุกปีและให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐  วัน  คือ จนถึงเดือนธันวาคม)  หากไม่เสร็จก็ยังสรุปไม่ได้  เมื่อเสร็จแล้วต้อง
คัดกรองแบบประเมินอีกครั้ง  ท าให้เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่การติดตามและประเมินผลแผนฯ  ต้องรีบประเมินผล  
เพ่ือให้ทันต่อการประชุมสภาในครั้งต่อไปคือช่วงเดือนธันวาคมต้นเดือนอีก  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จึงต้องรีบปั่นผลงาน
ให้แล้วเสร็จ  ซึ่งท าให้เกิดการท างานไม่เกิดความสภาพคล่องในการท างาน  ปัจจุบันกองการคลังมีการพัฒนาขึ้น  
สามารถสรุปและให้ข้อมูลได้ตั้งแต่  ต้นเดือนตุลาคมของทุกปี  จึงท าให้การติดตามประเมินผลแผนฯ  ได้แล้วเสร็จ  
ก่อน  ๓๐ ธันวาคมของทุกปี    แต่ถ้าการคลังยังไม่แล้วเสร็จและไม่ผิดระเบียบ  ผลการติดตามไม่สามารถ
ด าเนินการได้เกิดไรขึ้น  ดังนั้น  การติดตามผลแผนฯ  ทีเ่สร็จสมบูรณ์และเหมาะสมควรให้มีการรายงานช่วงไตร
มาส ๒ (ช่วงเดือน  มกราคม – มีนาคม)  จึงจะเหมาะสมตามล าดับต่อไป 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
/ข้อเสนอแนะในการ… 

 

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
          ๑.. ควรประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ว่าหากต้องการอยากได้ถนนหนทางหรือมีความต้องการอยาก
ได้อะไรในหมู่บ้านหรืออยากจะพัฒนาอะไรในหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องเข้าร่วมประชุม
ประชาคมโดย  เสนอโครงการในช่วงประชุมประชาคมแผนในแต่ละปีและเป็นโครงการที่ทุกคนเห็นพ้องด้วยกัน  
ซึ่งเป็นเสียงข้างมากหรือเป็นเสียงเอกฉันท์คือเห็นด้วยทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ถือว่าได้ลงมติมีความต้องการหรือ
เป็นโครงการที่แน่นอนในการพัฒนาของโครงการนั้นๆ  ให้เป็นผลส าเร็จซึ่งเป็นโครงการที่สามารถอนุมัติ จะได้
พัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านในส่วนรวมได้ถูกต้อง  (หากสมาชิกต้องการเสนอท่ีประชุมก็ควรเสนอ
โครงการที่มีอยู่ในที่ประชุมประชาคมที่ลงมติในหมู่บ้านนั้นๆด้วยแล้ว) สภาฯ จะได้อนุมัติที่ถูกต้อง 

๒.  ควรพิจารณาให้พนักงานเข้าร่วมประชาคมแผนให้ครบแต่ละส่วน  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน 
เห็นความส าคัญอีกในรูปแบบหนึ่งว่าประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์มีเสียงในการเสนอโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นแต่
ละหมู่ของตนเองให้ชัดเจนและได้มาตรฐานของการท างาน  คือ  เป็นคณะกรรมการสนับสนุนแผนโดยแท้จริง  โดย
พนักงานเป็นผู้ที่สามารถชี้แนะในการท างานของตนและช่วยส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่างๆ  และเป็นโครงการที่
เห็นพ้องต้องกันกับตัวเองที่รับผิดชอบงานแต่ละส่วนโดยแท้จริง  อย่างน้อยโครงการที่เสนอชาวบ้านหรือประชาชน
จะได้รับรู้รับทราบในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนได้สมบูรณ์และชัดเจน 

๓. บางคนเข้าใจผิดยังไม่เข้าใจการประชุมประชาคมที่ถูกต้องคือ  ต้องทบทวน  ท าความ 
เข้าใจ  ช่วยแก้ไข้ปัญหาของแต่ละจุด  แต่ละปี  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและเพ่ือให้การ
พัฒนาให้เป็นปัจจุบัน  จึงเป็นเหตุให้มีการประชุมประชาคมแต่ละปีและมีการประชุมประชาคมเกิดข้ึนทุกปี  ทั้งนี้
เพ่ือทบทวน  และพบปะประชาชน  ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  หรือความทุกข์โศกของประชาชน  เราสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาอะไรได้บ้าง  หรือความต้องการของประชาชน  มีอะไรที่ท้องถิ่นสามารถช่วยได้  หากช่วยเหลือยังไม่ได้ก็
ช่วยแนะน า  ท าความเข้าใจและความถูกต้องให้ชาวบ้านได้มีความหวัง  และมีความสุขต่อไป 

๔. ควรเห็นความส าคัญในการลงมติของการประชุมประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ และไม่ 
ควรเสนอโครงการเพ่ิมอีก  หากเพ่ิมอีกก็จะเกิดปัญหาตามข้อ ๑ ประธานสภาฯ ควรเห็นด้วยกับมติท่ีประชุม
ประชาคมหมู่บ้านนั้นๆ ด้วย  หากจะเสนอเพ่ิม นอกเหนือจากโครงการที่เสนอแล้วควรเป็นโครงการที่เร่งด่วนจริงๆ 
หรือเป็นโครงการทีม่ีประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ ๒ หมู่บ้านขึ้นไป  จึงควรเห็นอนุมัติโครงการเพิ่มขึ้นได้ในสภาฯ (หาก
เสนอโครงการเพ่ิมนอกเหนือจากการประชุมประชาคม) 

๕.  พนักงานควรเสนอโครงการที่ตนเองรับผิดชอบโดยผ่านชาวบ้านแต่ละหมู่ให้เห็นชอบด้วย   
หรือช่วยกระตุ้นให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการที่ตนเองจะต้องท าและจะต้องสนับสนุนตามความต้องการของ
ประชาชนโดยตรง 

๖.  เห็นควรให้พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผน ฯ  หลังจากกฎหมายก าหนดให้ส่วน 
การคลังมีสิทธิ์สามารถด าเนินแล้วเสร็จภายใน  ๙๐ หลังปดิงบประมาณ คือวันที่  ๓๐  กันยายน  เป็นต้นไป  ให้
เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงด าเนินและติดตามผลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรให้อยู่ในไตรมาสที่  ๒   
 
 
 

/คือ  เดือนมกราคม... 
 
 
 



 

 

 
 
คือ  เดือนมกราคม – มีนาคม  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง  ไม่ใช่ข้อมูลเท็จจริง  น ามาสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล
การปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น  เพราะห้วงเวลาในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีถึง  ๔  ไตรมาสตามวาระการประชุมแต่
ละป ี มีดังนี้    

ไตรมาสที่  ๑  คือห้วงเดือน  ตุลาคม – เดือน ธันวาคม 

  ไตรมาสที่  ๒  คือห้วงเดือน  มกราคม – เดือน  มีนาคม 

  ไตรมาสที่  ๓  คือห้วงเดือน  เมษายน – เดือน มิถุนายน 

  ไตรมาสที่  ๔  คือห้วงเดือน  กรกฎาคม  -  เดือน  กันยายน 

          จึงเห็นสมควรพิจารณาให้การรายงานติดตามและประเมินผลแผน ฯ  ในช่วงไตรมาสที่  ๒  คอื 
ช่วงเดือน มกราคม – เดือน  มีนาคม  ให้เป็นตามระเบียบและถูกต้องตามมติสภา ฯ  ในปีถัดไปของทุกปีจึงจะ
เหมาะสม  และถูกต้องเพราะในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม  กองการคลังไม่สามารถรายงานให้การติดตาม
ประเมินผลได้เพราะเป็นช่วงด าเนินการรายงานได้ให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐ วัน อยู่ (คือในช่วงเดือนตุลาคม – เดือน
ธันวาคม)  การรายงานติดตามติดตามและประเมินผลแผน ฯย่อมไม่สมบูรณ์  เพราะข้อมูลการคลังยังไม่เรียบร้อย 
เพราะการติดตามและประเมินผลนั้นจะต้องได้รับข้อมูลจากส่วนการคลังเสียก่อนจึงจะได้รับข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์  
หากหน่วยงานใดด าเนินการเสร็จก่อนตุลาคมหรือเสร็จสิ้นเดือนกันยายน  ส่วนการคลังนั้น  การด าเนินงานดีเยี่ยม
ส่งผลให้การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯได้ไม่มีปัญหาอุปสรรค  และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของการด าเนินงานต่อไป 
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/รายละเอียดประกอบ… 

 

 



 

 

-๑- 
รายละเอียดประกอบเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  ตามนโยบายการพัฒนามี  ๗  ยุทธศาสตร์  มีดังต่อไปนี ้  

@@@ นโยบายการพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน (ด้านเมืองน่าอยู่)   คือ   มุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน  เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  โดยมีนโยบายเร่งด่วน  คือ  
“น้ าไหล  ไฟสว่าง  ทางดี”  และมีแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ @@@ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.  ด้านเมืองน่าอยู่ 

๑.๑  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- เป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ด าเนินการจริงมีท้ังหมด  ๖  โครงการ   
ตั้งไว้  ๙๑๘,๐๐๐ บาท  จ่ายจริงเป็นเงิน  ๘๙๘,๐๐๐  บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้   

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้าน  หมู่ที่ ๑ บ้านบุ
ล าดวน 

๙๙,๕๐๐  บาท  ตั้งไว้  ๑๐๗,๐๐๐  บาท     ยอดจ่ายจริง     ๑๐๗,๐๐๐       บาท 

๒. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๔ บ้านลุงปลาดุก   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ตั้งไว้  ๒๑๐,๐๐๐  บาท       ยอดจ่ายจริง     ๒๑๐,๐๐๐    บาท 

๓. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๕ บ้านลุงปลาดุก  ๔๐๐,๐๐๐  บาท     
ตั้งไว้  ๒๖๒,๐๐๐  บาท       ยอดจ่ายจริง      ๒๕๔,๐๐๐   บาท 

๔. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๓  บ้านโคกตะคร้อ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

ตั้งไว้   ๒๓๐,๐๐๐  บาท     ยอดจ่ายจริง      ๒๒๘,๐๐๐   บาท 

 

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔) มีทั้งหมด  ๔  
โครงการสามารถด าเนินการได้จริง  ๔ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  งบประมาณ  ตั้งไว้  ๙๑๘,๐๐๐ บาท  
จ่ายจริงเป็นเงิน  ๘๙๘,๐๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๘๒  

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
 
 



 

 

 
 

-๒- 

๑.๒  การรักษาความสงบ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  มีทั้งหมด  ๓  โครงการ  ดังนี้ 

เป็นแผนงานรักษาความสงบภายในที่ด าเนินการจริงมีท้ังหมด  ๓  โครงการ   
ตั้งไว้  ๔๒,๔๐๐  บาท  จ่ายจริงเป็นเงิน  ๓๖,๖๘๐  บาท  ดังต่อไปนี้ 

      ๑. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่      ๑๐,๐๐๐        บาท 
ตั้งไว้  ๖,๒๐๐  บาท  (โอนจา่ยการเดินทางไปราชการ) ยอดจ่ายจริง    ๐  บาท (ได้ท า) 

      ๒.  โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์    ๑๐,๐๐๐        บาท 
ตั้งไว้  ๖,๒๐๐  บาท    (ช่วงโควิท)  ยอดจ่ายจริง    ๐  บาท  

          ๓. โครงการซอมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในพ้ืนที่ต าบลชุมแสงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     
๓๐,๐๐๐   บาท    ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐        บาท    ยอดจ่ายจริง    ๓๖,๖๘๐  บาท  

 

 สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด   ๓   โครงการ สามารถด าเนินการ
ได้จริง   ๒   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗  งบประมาณ  ตั้งไว้   ๔๒,๔๐๐  บาท  จ่ายจริง         
๓๖,๖๘๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๕๑ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

รวมสรุปโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่  ๑  มีทั้งหมด  ๗   โครงการสามารถ
ด าเนินการได้จริง  ๖   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๗๑   งบประมาณ  ตั้งไว้  ๙๖๐,๔๐๐   บาท  จ่ายจริง      
๙๓๔,๖๘๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๒ 

 

@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 



 

 

 
-๓- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

๑.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก    ๑๐,๐๐๐  บาท 
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท   (งบฯ สปสช.)  ยอดจ่ายจริง     ๘๐,๐๐๐    บาท 

๒.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     ๒๐,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๑๕,๐๐๐        บาท     ยอดจ่ายจริง     ๒๐,๐๐๐    บาท 

๓.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    ๒๐,๐๐๐  บาท 
ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท    (ช่วงโควิท)  ยอดจ่ายจริง     ๐    บาท 

๔.  โครงการลด  คัดแยก  ขยะต้นทางหมู่บ้าน      ๔๐,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท    (ช่วงโควิท) ยอดจ่ายจริง     ๐    บาท 

๕. โครงการขอรับเงินอุดหนุนของที่ท าการปกครองอ าเภอนางรอง     ๑๐,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท      ยอดจ่ายจริง     ๑๐,๐๐๐    บาท 

๖. โครงการขอรับเงินอุดหนุนของกิ่งกาชาดอ าเภอนางรอง     ๑๐,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท      ยอดจ่ายจริง     ๑๐,๐๐๐    บาท 

๗.  โครงการขอรับเงินอุดหนุนของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์     ๑๐,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท      ยอดจ่ายจริง     ๑๐,๐๐๐    บาท 

๘.  โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข      ๒๘๐,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๒๘๐,๐๐๐   บาท     ยอดจ่ายจริง      ๐    บาท 
 

*** เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.)  ๔๐ %  ของการได้รับการสนับสนุน  ๘๗,๙๓๐  
บาท   ยอดได้รับสนับสนุน  ๒๑๙,๘๒๕  บาท 

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด   ๘  โครงการสามารถด าเนินการได้
จริง  ๕   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐  งบประมาณ  ตั้งไว้  ๓๗๕,๐๐๐    บาท  จ่ายจริง  ๑๓๐,๐๐๐    
บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๖๗ 

 
@@@@@@@@@@@@ 

 

 



 

 

 
-๗- 

๒.๒ การให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ควรได้รับการช่วยเหลือ 

๑.  ค่าจัดซื้อทรายอะเบท           ๖๐,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท        ยอดจ่ายจริง     ๔๘,๖๐๐    บาท 

๒.  ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์        ๔๐,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท        ยอดจ่ายจริง     ๔๐,๐๐๐    บาท 

๓.  ค่าจัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน (ก าจัดยุงลาย)    ๖๐,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท        ยอดจ่ายจริง     ๕๘,๖๑๘    บาท 

 ๔.  ค่าจัดซื้อยาฉีดหมัน         ๐   บาท 

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด  ๓    โครงการ  สามารถด าเนินการ
ได้จริง  ๓   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ งบประมาณ  ตั้งไว้  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  จ่ายจริง  ๑๔๗,๒๑๘  
บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑๓.๒๕ 

๒.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

 ๑.  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงแรงต่อเด็ก  สตรี   
      และบุคคลในครอบครัว       -  บาท 

๒. บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ     -  บาท                  จ่ายจริง           -  บาท 
สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด  ๐    โครงการ  สามารถด าเนินการ

ได้จริง  ๐  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๐  งบประมาณ  ตั้งไว้  ๐  บาท  จ่ายจริง  ๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๐ 

๒.๔ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 

 ๑.  โครงการฝึกอบรมการท าพวงหรีดของกลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ           ๐  บาท 

 ๒.  ฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด  ตั้งไว้        ๐  บาท  จ่ายจริง                       ๐  บาท 

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด     ๐    โครงการสามารถด าเนินการ
ได้จริง   ๐   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๐ งบประมาณ  ตั้งไว้  ๐ บาท  จ่ายจริง  ๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๐ 

 
@@@@@@@@@@@@ 

รวมสรุปโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่  ๒  มีทั้งหมด    ๓    โครงการ  
สามารถ 

ด าเนินการได้จริง  ๓   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ งบประมาณ  ตั้งไว้  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  จ่ายจริง  
๑๔๗,๒๑๘  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑๓.๒๕ 

 



 

 

@@@@@@@@@@@@ 
 

-๘- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  ด้านการพัฒนาการศึกษา   กีฬา  นันทนาการ  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

๓.๑ การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

 ๑.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ               ๕๐,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๕,๐๐๐    บาท    (ด าเนินการ)  ยอดจ่ายจริง       ๕,๐๐๐     บาท 

 ๒.  โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ชุมแสง   ๑๐,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๕,๐๐๐    บาท    (ด าเนินการ)  ยอดจ่ายจริง          ๕,๐๐๐     บาท 

 ๓.  อาหารเสริมนม  ศพด.  และทั้ง ๓ โรงเรียนในเขตต าบลชุมแสง      ๙๐๐,๐๐๐    บาท 
ตั้งไว้  ๖๓๗,๐๐๐  บาท    (ด าเนินการ)  ยอดจ่ายจริง      ๕๕๙,๐๐๐    บาท 

 ๔.  โครงการจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน    ๑๗๐,๐๐๐    บาท 
ตั้งไว้  ๒๒๑,๐๐๐  บาท    (ด าเนินการ)  ยอดจ่ายจริง        ๓๑,๐๓๗    บาท 

 ๕.  โครงการอาหารกลางวัน           ๑,๔๗๖,๐๐๐    บาท 
ตั้งไว้  ๑,๔๘๐,๐๐๐   บาท   (ด าเนินการ)  ยอดจ่ายจริง      ๑,๓๗๕,๐๐๐    บาท 

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด   ๕    โครงการ  สามารถด าเนินการ
ได้จริง ๕  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐    งบประมาณ  ตั้งไว้  ๒,๓๔๘,๐๐๐    บาท  จ่ายจริง 
๑,๙๗๕,๐๓๗   บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๑๒ 

 

@@@@@@@@@@@@ 
 

๓.๒ การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

๑.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท    (ด าเนินการ)  ยอดจ่ายจริง     ๑๔๔,๐๖๘     บาท 

๒.  โครงการจัดงานสงกรานต์     ๒๐,๐๐๐    บาท 
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท    (ช่วงโควิท)  ยอดจ่ายจริง           ๐    บาท 

 

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด   ๒   โครงการ  สามารถด าเนินการ
ได้จริง   ๑   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๕๐  งบประมาณ  ตั้งไว้  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  จ่ายจริง  ๑๔๔,๐๖๘    
บาท  คิดเป็นร้อยละ   ๙๐.๐๔ 

@@@@@@@@@@@@ 



 

 

 
 

-๙- 

๓.๓ การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
๑.  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา   ๒๐,๐๐๐    บาท 

ตั้งไว้  ๒๕,๐๐๐  บาท    (ด าเนินการ)  ยอดจ่ายจริง         ๐ บาท 

๒. โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้งประจ าปี ๒๕๖๔/  ๑๐,๐๐๐    บาท 
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท    (ไม่ได้ด าเนินการ)  ยอดจ่ายจริง        ๐    บาท 
 

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด  ๒ โครงการ  สามารถด าเนินการได้ 
จริง ๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐  งบประมาณ  ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐  บาท จ่ายจริง  ๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ 
๐ 
 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

รวมสรุปโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่  ๓   มีทั้งหมด   ๙    โครงการ  
สามารถ 

ด าเนินการได้จริง ๗  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๗๘    งบประมาณ  ตั้งไว้  ๒,๕๔๓,๐๐๐    บาท  จ่าย
จริง ๒,๑๑๙,๑๐๕   บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๓๓ 
 
 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

-๑๐- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.  ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

๔.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ๑.  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ       ๓๐,๐๐๐  บาท 
ตั้งไว้  ๐   บาท         ยอดจ่ายจริง              ๐    บาท 

 ๒.  โครงการส่งเสริมประชาชนร่วมกิจกรรมงานกาชาดอ าเภอนางรอง  ๑๐,๐๐๐  บาท 
ตั้งไว้  ๐   บาท         ยอดจ่ายจริง              ๐    บาท 

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด  ๐    โครงการ  สามารถด าเนินการ
ได้จริง  ๐  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๐  งบประมาณ  ตั้งไว้  ๐   บาท  จ่ายจริง  ๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๐ 

๔.๒ การน าบริการไปสู่ประชาชนในชุมชน 
 ๑.  อุดหนุนเฉพาะกิจ – เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ            ๖,๖๙๔,๐๐๐    บาท 
ตั้งไว้  ๖,๖๒๘,๘๐๐  บาท       ยอดจ่ายจริง    ๖,๘๗๔,๓๐๐     บาท 

           ๒. อุดหนุนเฉพาะกิจ – เบี้ยยังชีพผู้พิการ            ๒,๔๔๘,๐๐๐   บาท 
ตั้งไว้  ๒,๖๕๙,๒๐๐  บาท       ยอดจ่ายจริง    ๒,๖๗๗,๖๐๐     บาท 

๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์          ๑๐๘,๐๐๐    บาท 
ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐   บาท       ยอดจ่ายจริง        ๑๐๒,๐๐๐    บาท 

๔. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลชุมแสง(ร.ร.ผู้สูงอายุ)         ๕๘,๐๐๐    บาท 
ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐   บาท        ยอดจ่ายจริง         ๕๐,๐๐๐      บาท 
  

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด  ๔   โครงการ สามารถด าเนินการได้
จริง  ๔  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ งบประมาณ  ตั้งไว้  ๙,๔๕๘,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๙,๗๐๓,๙๐๐  บาท  
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๒.๕๙ 

@@@@@@@@@@@@@ 

 

รวมสรุปโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่  ๔  มีทั้งหมด  ๔   โครงการ สามารถ
ด าเนินการได้จริง  ๔  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ งบประมาณ  ตั้งไว้  ๙,๔๕๘,๐๐๐ บาท จ่ายจริง 
๙,๗๐๓,๙๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๒.๖๐ 



 

 

 

@@@@@@@@@@@@@ 

 
-๑๑- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.  ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ การสร้างจิตส านึก ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑.  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นไทย  สร้างป่ารักน้ า”   ๓๐,๐๐๐  บาท 
ตั้งไว้  ๕,๐๐๐   บาท        ยอดจ่ายจริง            ๐    บาท 

 ๒.  โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
ตั้งไว้  ๑๕,๐๐๐   บาท        ยอดจ่ายจริง             ๐    บาท 

 สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด  ๒  โครงการ  สามารถด าเนินการได้
จริง  ๒  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐   งบประมาณ  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐   บาท  จ่ายจริง  ๐   บาท  คิด
เป็นร้อยละ  ๐ 

๕.๒ การส่งเสริมการรักษาความสะอาด 

 -  ไม่มี 

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด    ๒    โครงการสามารถด าเนินการ
ได้จริง ๒ โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  ๑๐๐  งบประมาณ  ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท  จ่ายจริง ๐ บาท คิดเป็นร้อย
ละ ๐ 

@@@@@@@@@@@@@ 

รวมสรุปโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่  ๕  มีทั้งหมด   ๒    โครงการสามารถ
ด าเนินการได้จริง ๒   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  งบประมาณ  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐    บาท  จ่ายจริง ๐  
บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๐ 

@@@@@@@@@@@@@ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.  ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
๖.๑ การส่งเสริมการเกษตร 

-  ไม่มี 

รวมสรุปโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่  ๖  มีทั้งหมด    ๐    โครงการสามารถ
ด าเนินการได้จริง ๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๐ งบประมาณ  ตั้งไว้ ๐ บาท  จ่ายจริง ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๐ 



 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 

-๑๒- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมือง การบริหาร 

๗.๑ การพัฒนาปรับปรุงอาคารและสถานที่ 

 ๑.  โครงการตามแผนงานบริหารทั่วไป  ตั้งไว้  - โครงการ  งบประมาณ   ๐  บาท 
ด าเนินการ ๐  โครงการ      งบประมาณ  ยอดจ่ายจริง                      ๐    บาท 
 ๒. โครงการตามแผนงานการรักษาความสงบภายในตั้งไว้  - โครงการ  งบประมาณ   ๐  บาท 
ด าเนินการ  ๐  โครงการ      งบประมาณ  ยอดจ่ายจริง                      ๐    บาท 

 ๓. โครงการตามแผนงานการศึกษา  ตั้งไว้  - โครงการ  งบประมาณ   ๐  บาทด าเนินการ  ๐  โครงการ    
  งบประมาณ  ยอดจ่ายจริง                      ๐    บาท 

๔. โครงการตามแผนงานบริหารทั่วไป  ตั้งไว้  - โครงการ  งบประมาณ   ๐  บาท 
ด าเนินการ  ๐  โครงการ      งบประมาณ  ยอดจ่ายจริง                      ๐    บาท 
 
 
 สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด  -  โครงการ  สามารถด าเนินการได้
จริง -   โครงการ   คิดเป็นรอ้ยละ ๐  งบประมาณ  ตั้งไว้   -   บาท จ่ายจริง  -    บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๐ 

 

@@@@@@@@@@@@@@ 
 

๗.๒ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อการบริหารและการบริการที่ดี 
 ๑.  เงินเดือนฝ่ายการเมือง  ตั้งไว้  ๓,๒๖๒,๓๒๐ บาท จ่ายจริง   ๓,๒๖๒,๓๒๐  บาท 

ได้แก่  ๑.  เงินเดือนนายก  ๒.  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง /รองนายก  ๓. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก  ๔.  เงินค่าตอบแทน / ที่ปรึกษานายกส่วนต าบล  ๕.  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา ฯ 

 ๒.  เงินเดือนฝ่ายประจ า  ตั้งไว้  ๑๐,๗๐๒,๗๘๐  บาท  จ่ายจริง  ๑๐,๒๖๑,๓๒๕  บาท 

ได้แก่  ๖.  เงินเดือนพนักงาน  ๗.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  ๘.  เงินประจ าต าแหน่ง  ๙.  ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  ๑๐.  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 

 ๓.  ค่าตอบแทน       ตั้งไว้   ๑,๐๓๔,๒๐๐ บาท       จ่ายจริง      ๖๙๖,๖๕๔  บาท 
ได้แก่  ๑๑. ค่าเช่าบ้าน  ๑๒.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ทุกส่วน   

 



 

 

 

 

 
-๑๓- 

๔. ค่าใช้สอย         ตั้งไว้  ๓,๙๙๘,๒๒๐   บาท     จ่ายจริง        ๒,๗๐๓,๙๐๖.๐๓  บาท 
ได้แก่  ๑๓.  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  ๑๔.  ค่าจ้างเหมาบริการ  ๑๕.  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
๑๖.  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ  และแผนต่าง ๆ ๑๗.  ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์  ระเบียบกฎหมาย  
๑๘.  ค่าเบี้ยประกันรถยนต์  ๑๙.  ค่าเลี้ยงรับรอง  ๒๐.  ค่ารับรอง  ๒๑.  ค่าเดินทางไปราชการ  ๒๒.  ค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง  ๒๓.  โครงการ  อบต.  เคลื่อนที่  ๒๔.  โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ๒๕.  โครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  ๒๖.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 

๕.  ค่าวัสดุ    ตั้งไว้  ๑,๗๗๘,๑๐๐ บาท      จ่ายจริง       ๑,๒๘๒,๔๔๒.๐๐  บาท 
ได้แก่  โครงการที่  ๒๗.  วัสดสุ านักงาน  ๒๘.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ๒๙.  วสัดุงานบ้านงานครัว  
๓๐.  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  ๓๑.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๓๒.  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

๖.  ค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้         ๓๙๙,๐๐๐  บาท        จ่ายจริง        ๒๖๓,๘๙๓.๖๔  บาท 
๗.  ค่าครุภัณฑ ์ ตั้งไว้         ๔๕๖,๒๐๐  บาท        จ่ายจริง        ๔๒๐,๐๐๐       

บาท 
๘.  ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้         ๙๖๘,๐๐๐  บาท        จ่ายจริง       ๘๙๘,๐๐๐       

บาท 
๙.  เงินอุดหนุน  ตั้งไว้      ๑,๘๓๐,๐๐๐  บาท        จ่ายจริง      ๑,๓๖๒,๘๑๖.๗๕  

บาท 
๑๐.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตั้งไว้             ๐  บาท        จ่ายจริง   ๑๒,๙๙๔,๘๙๑.๐๐  

บาท 
๑๑.  งบกลาง      ตั้งไว ้   ๑๐,๔๔๙,๑๑๐  บาท        จ่ายจริง   ๑๐,๔๐๘,๖๔๗.๙๐  

บาท 
 
  
รวมโครงการทั้งหมด  ที่ตั้งไว้  ๓๘   โครงการ  สรุปรวมโครงการที่ปฏิบัติจริง  ๓๘  โครงการ 

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) มีทั้งหมด   ๓๘   โครงการสามารถด าเนินการ
ได้จริง ๓๘   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   งบประมาณ  ตั้งไว้ ๓๔,๘๗๗,๙๓๐   บาท   จ่ายจริง 
๔๔,๕๕๔,๘๙๖.๓๒   บาท      คิดเป็นร้อยละ  ๑๒๗.๗๕ 

@@@@@@@@@@@@@@ 

รวมสรุปโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ด้านที่  ๗  มีทั้งหมด    ๓๘   โครงการ
สามารถด าเนินการได้จริง ๓๘   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   งบประมาณ  ตั้งไว้ ๓๔,๘๗๗,๙๓๐   บาท   
จ่ายจริง ๔๔,๕๕๔,๘๙๖.๓๒   บาท      คิดเป็นร้อยละ  ๑๒๗.๗๕ 



 

 

@@@@@@@@@@@@@ 
 

สรุปรวมโครงการตามแผนด าเนินการ(ตามข้อบัญญัติ) ตามยทุธศาสตร์ครบทั้ง  ๗  
ยุทธศาสตร์มีทั้งหมด  ๖๓   โครงการ  สามารถด าเนินการได้จริง  ๖๐  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
๙๕.๒๔  งบประมาณ   ตั้งไว้  ๔๗,๙๙๙,๓๓๐    บาท   จ่ายจริง   ๕๗,๔๕๙,๗๙๙.๓๒   บาท      
คิดเป็นร้อยละ  ๑๑๙.๗๑ 

@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 

-๑๔- 

*****สรปุงานแต่ละกองประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  มีดังต่อไปนี*้**** 

- งบในแผนงานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด +  กองคลัง)    ตั้งไว้      ๓๗,๕๗๑,๔๓๐   บาท      
              (๓๔,๘๗๗,๙๓๐.๐๐ + ๒,๖๙๓,๕๐๐.๐๐)           จ่ายจริง        ๙,๖๓๑,๖๙๙.๑๑ บาท 

- งบในแผนงานรักษาความสงบ         ตั้งไว้    ๖๘๔,๙๖๐  บาท   จ่ายจริง        ๑,๐๑๙,๓๙๓.๖๒ บาท 

- งบในแผนการศึกษา (กองการศึกษา)  ตั้งไว้   ๑,๔๙๔,๖๐๐ บาท จ่ายจริง        ๕,๔๖๕,๒๙๔.๖๘ บาท 

- งบในแผนสาธารณสุข (กองสาธารณสุข)ตั้งไว้ ๑,๐๕๘,๐๐๐ บาท   จ่ายจริง      ๑,๓๕๐,๕๐๗.๔๘ บาท 

- งบในแผนอุตสาหกรรมและการโยธา(กองช่าง)ตั้งไว ้๑,๓๕๗,๘๐๐บาท จ่ายจริง  ๑๖,๑๘๑,๓๗๓.๐๐  บาท 

- งบในแผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการ)ตั้งไว้ ๑,๑๕๗,๓๐๐จ่ายจริง  ๙๔๕,๙๖๐.๐๐  บาท 

- งบในแผนการเกษตร (กองการเกษตร)  ตั้งไว้  ๔๙๕,๑๔๐       จ่ายจริง       ๔๖๑,๕๔๐.๐๐ บาท 

- งบในแผนการพาณิชย์           ตั้งไว้  ๒๕๐,๐๐๐          จ่ายจริง       ๑๔๔,๑๖๒.๕๓ บาท 

- งบในแผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ จ่ายจริง       ๑๔๖,๒๖๘.๐๐ บาท 

สรุปรวมแต่ละกอง  ตัง้งบประมาณไว้ทั้งหมด   ๔๔,๒๑๙,๒๓๐  บาท    

 แต่ละกอง  รวมจ่ายจริงทั้งหมด   ๓๓,๙๙๕,๖๙๐.๙๔  บาท คิดเป็นร้อยละ   ๗๖.๘๘ 

@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
- งบกลาง  ตั้งไว้   ๑๐,๐๘๑,๘๑๐   บาท   จ่ายจริง   ๑๐,๔๐๘,๖๔๗.๙๐     
บาท 

 สรุปการจ่ายจริงของงบกลาง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๓.๒๔ 

@@@@@@@@@@@@@@@ 



 

 

 

รวมสรุปงบประมาณแต่ละกองและงบกลาง  งบประมาณ   ตั้งไว้  ๕๔,๓๐๑,๐๔๐    บาท   
จ่ายจริง   ๔๔,๔๐๔,๓๓๘.๘๔        บาท   คิดเป็นร้อยละ   ๘๑.๗๗ 

 

@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 
 
 

ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   

 
รายละเอียดประกอบเอกสารการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิน่  
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒    

และเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
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วาระการประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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