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บทน ำ                                                                                                                                                                                    
 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ   วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 

๑.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ
เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 

๒.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ 

บริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  สามารถพิจารณาจากการ 

ติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่  

สวนท่ี 1 
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๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่      
ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 

๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
3.1  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
3.2  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3.3  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
3.4  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
3.5  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
3.6  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
3.7  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
3.8  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
3.9  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผน 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ 

คัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
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  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)   
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ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พฒันาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการตดิตามและ 
ประเมนิผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา 
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5.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 5.๑  กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทาง  ดังนี้   
  3.  ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  4.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕61 และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

6.  ระเบียบระเบียบ วิธใีนการติดตามและประเมินผล  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน   

ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 
6.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา    

(๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

ระยะ  ๖  เดือน 
   (๑)  เดอืน  ตุลาคม  –  มีนาคม   (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
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(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒน า  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

6.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา 

วิเคราะห์  เปรียบเที่ยบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนสี่ปีแผนการด าเนินการ  

ข้อบัญบัญงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

7. วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
7.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
7.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ 
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

http://www.dla.go.th/
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แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในแต่ละยุทธศาสตร์ 

7.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

8. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผน 
8.1  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
8.2  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอน 

การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.3  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ 
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกา
ไปปฏิบติ เป้นต้น 

8.4  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว 
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

8.5  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก 
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

8.6  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)   
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.7  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล 
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การ
สนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)    

8.8  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ปผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง  

8.9  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร 
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย    
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9. คณะกรรมกำรและติดตำมและประเมินผลแผนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม  
การติดตามและประเมินผลโครงการ  เปนหนาที่ท่ีส าคัญอยางหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจ าเปนตองมีองคกรที่ท าหนาที่ติดตามและ
ประเมินผล การพัฒนาโดยองคการบริหารสวนต าบลออกค าสั่งองคการบริหารสวนต าบลโคกตูม  ที ่ 87 /2561      
ลงวันที่     28   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนต าบลโคกตูม  และค าสั่งที่    88    /  2561   ลงวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เรื่อง แตงตั้งประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนต าบลโคกตูม  เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครอง   สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 
การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  เพ่ือใหการ ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบฯ  จึงแต
งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนต าบล โคกตูม ประกอบดวย  

1.  นายอทิธิพร  ปลีนารัมย์ สมาชิก อบต. ม.2           กรรมการ 
2.  นายอิทธิพงษ์ เพ็งเพชร สมาชิก อบต. ม.10  กรรมการ 
3.  นายสัมฤทธิ์  บุตรสาลี          สมาชิก อบต. ม.3  กรรมการ 
4.  นายสุครีพ เสาโร  ผู้แทนประชาคมต าบล หมู่ 5 กรรมการ 
5.  นายค าภี   โล่บุญ  ผู้แทนประชาคมต าบล หมู่ 7 กรรมการ 
6.  ร.ต.ท.บรรจง  เพ็งประโคน ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 

  7.  นางพนิดา   พวงดาว  ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
8.  นายปุรินทร์  บุรีภักดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
9.  นางภัทรา  ชาญประโคน   หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
10. นายศุภณัฐ  พึ่งงาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นายสุวิทย์  นามมุ่งคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

                          ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  
มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 

ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไป อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี    ทั้งนี้ ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

องคการบริหารสวนต าบลโคกตูม ไดก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนิน 
งานตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (รอบเดือน ตุลาคม  2561)   โดยพิจารณาความสอดคลอง
ของโครงการพัฒนากับนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนต าบลโคกตูม วิสัยทัศน และ การจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจ าปส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆเพ่ือจัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผล
ภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรต่างที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวน
ที่ 2 นี้ จึงเปนการสรุปนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนต าบลโคกตูม วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ตุลาคม  2561)  และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปี 
ประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือใหเห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องคการบริหารสวนต าบลโคกตูม ไดก าหนดไว
และไดน ามาใชเปนกรอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตอไป 

1. นโยบำยของคณะผูบริหำรองคกำรบริหำรสวนต ำบลโคกตูม 
  1) นโยบำยกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
                    1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุงและพัฒนาถนนในหมู่บ้าน  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ได้                       
มาตรฐานและท่ัวถึง 
      1.2  ติดตั้ง ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีแสงสว่างพอเพียง ครอบคลุมทั่วเขตต าบล 
      1.3  ติดตั้ง  ปรับปรุง  ขยายระบบน้ าประปาให้เพียงพอครอบคลุมทั่วเขตต าบล 
      1.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง  และพัฒนาระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้งเขตต าบล 
      1.5  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ลานกีฬา  และสถานที่ออกก าลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
      1.6  พัฒนาแหล่งน้ า ให้มีส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี 

2) นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
       2.1  ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการมีงานท า  
และเพ่ิมรายได ้
      2.2  พัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
      2.3  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
      2.4  ส่งเสริมด้านการตลาดให้ชุมชน 
      2.5  ส่งเสริมการอบรมพัฒนาอาชีพต่างๆ 
      2.6  ส่งเสริมการใช้แรงงานในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
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3) นโยบำยด้ำนเสริมสร้ำงสังคมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
       3.1  ด้ำนสำธำรณสุข  และด้ำนสุขภำพ 
  3.1.1  ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  พร้อมทั้งสร้าง
หลักประกันและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
  3.1.2  ส่งเสริมและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.1.3  ส่งเสริมและป้องกันการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชนอย่างจริงจัง 
  3.1.4  ส่งเสริมระบบป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย  การป้องกันอุบัติเหตุ  และอุบัติภัย  
พร้อมกับการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ  เร่งรัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ การกีฬา และ
สนับสนุนให้เกิดองค์กรเครือข่ายควบคุมป้องกันโรค 
  3.1.5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน รวมถึงการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในต าบล 

      3.2  ด้ำนกีฬำ 
  3.2.1  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
       3.3  ด้ำนครอบครัว เด็ก เยำวชน  และผู้สูงอำยุ 
  3.3.1  ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในชุมชนเพ่ือให้
ค าปรึกษาและบริการต่างๆ  เกี่ยวกับครอบครัวทั้งด้านสุขภาพและการวางแผนและแก้ไขปัญหาครอบครัว 
  3.3.2  ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม 
  3.3.3  ส่งเสริมสิทธิสถานภาพและบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่ในการพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองรวมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันของสตรี 
  3.3.4  ยกย่องและให้หลักประกันผู้สูงอายุ  โดยการสร้างโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ  พัฒนาบริการสุขภาพอนามัยรวมทั้งน าประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาช่วยในการพัฒนาสังคม  
  3.3.5  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เยาวชนของแต่ละหมู่บ้านโดยใช้กิจกรรมกีฬา และ
ดนตรีเป็นสื่อกลาง 

    3.4  ด้ำนกำรส่งเสริมผู้ด้อยโอกำส 
          3.4.1 ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้  ผู้พิการ   
หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

        4) นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
    4.1  ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน  ให้มีความรักการเรียนรู้  รักพ่อแม่รักครอบครัว  
และมีจิตส านึกที่ดีต่อชุมชนบ้านเกิด 
   4.2  เร่งรัดให้มีระบบและโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง 
   4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
   4.4  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  4.5  สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 
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        5) นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1  บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบ
บูรณาการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
  5.2  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการการจัดการ   
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการน าสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 
  5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการวางแผน และก าจัด
มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  5.4  เพ่ิมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจาก
สิ่งปฏิกูล 
  5.5  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มากขึ้น  ปรับภูมิทัศน์ของ
ต าบลให้สวยงาม 
  5.6  ควบคุมและป้องกันการเกิดมลพิษ และการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน 

       6) นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
  6.1  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  6.2  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  6.3  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
  6.4  พัฒนาระบบการบริหารงานโดยเพิ่มประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเป็นธรรม 
เพ่ือความพอใจสูงสุดของผู้เข้ารับการบริการ 
  6.5  พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพบุคลกรเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่าง
เป็นระบบและเป็นธรรม 
  6.6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พร้อมทั้ง
จัดให้เป็นระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
  6.7  พัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมและการน าเสนอข้อมูลให้มีคุณภาพ 

      7) นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย 
  7.1  ดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมุ่งเน้นมาตรการทั้งการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท  พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันสาธารณภัย และอุบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั่วถึงและทันท่วงท ี
  7.2  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและสาธารณภัยในชุมชน และ
ท้องถิ่นของตนเอง 
  7.3  จัดหาให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพต่อ การระงับอุบัติเหตุต่างๆ และระบบป้องกันสา
ธารณภัย 
  7.4  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการป้องกันระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ  

8) นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดี   
8.1  การติดตามการเฝ้าระวังการระบาดของโรคที่ส าคัญในสังคมไทย 
8.2  ด าเนินการยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
8.3  จัดให้มีการแพทย์ฉุกเฉินในระดับต าบล 
8.4  จัดการสารเคมีและศัตรูพืช 



~ ๑๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

2.  วิสัยทัศน์  (Vision) 
  “สังคมน่ำอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น ำเกษตรอินทรีย์  มีดีภูมิปัญญำ” 

3.  พันธกิจ  (Mission) 
  พันธกิจหลักที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนภายในต าบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  พันธกิจหลักที่  2  ปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  สาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  พันธกิจหลักท่ี  3  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  พันธกิจหลักที่  4  ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  พันธกิจหลักที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

4.  จุดมุ่งหมำย  (Goals) 
  1  มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน  เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  2  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีสุขภาพอนามัยดี  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
  3  ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
  4  ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ประชาชนเกิดความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน  เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 
  6  เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  7  ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยดีถ้วนหน้า 

5.  ยุทธศำสตรกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำในชวงสำมป 
   องคการบริหารสวนต าบลโคกตูม ไดจัดท าพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งเปนแผน 
ระยะยาวที่ใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะสามป โดยก าหนดการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนต าบลโคกตูม   
ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 8 ดาน ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
ยุทธศาสตรที่ 8  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) องคการบริหารสวนต าบลโคกตูม   
ไดจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตรตาง ๆ ตามเหตุผลความจ าเปนและความเรงดวนในการพัฒนา 
ดังนี้ 
 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุงและพัฒนาถนนในหมู่บ้าน  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ได้                       

มาตรฐานและท่ัวถึง 
      1.2  ติดตั้ง ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีแสงสว่างพอเพียง ครอบคลุมทั่วเขตต าบล 
      1.3  ติดตั้ง  ปรับปรุง  ขยายระบบน้ าประปาให้เพียงพอครอบคลุมทั่วเขตต าบล 
      1.4  ก่อสร้าง ปรับปรุง  และพัฒนาระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้งเขตต าบล 
 
      1.5  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ลานกีฬา  และสถานที่ออกก าลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
      1.6  พัฒนาแหล่งน้ า ให้มีส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
  2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพ่ือการมีงานท าและเพ่ิมรายได้ 
  2.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตลอดจนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  2.3  ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนครอบครัว เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส 
  3.1  ส่งเสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็กและเยาวชน 
  3.2  ส่งเสริมสิทธิเสรภีาพการพัฒนาศักยภาพของสตรี 
  3.3  ให้หลักประกันสุขภาพผู้สูงอายุ 
  3.4  ให้การส่งเคราะห์และสนับสนุนแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  4.1  สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา 
  4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์สถานที่การศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
  4.3  อนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบ้ำนเมืองน่ำอยู่ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ 
  5.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม 
  5.4  บ ารุงและรักษาท่ีสาธารณะ 
 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
  6.1  พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  6.2  พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.3  จัดซื้อและจัดหาปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงาน 
  6.4  ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.5  ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการด าเนินการในการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
  7.1 ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม  
 

8. ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพและคุณภำพชีวิต 
  8.1 ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ 
  8.2 ส่งเสริมการป้องกันก าจัดพาหะน าโรคและป้องกันโรคทางปศุสัตว์ 
  8.3 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับหมู่บ้าน โรงเรียน อ าเภอ และจังหวัด 
  5.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5.5 ส่งเสริมการให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน 
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ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ  โดยไช้แบบกำร
ติดตำมและประเมิลผลแบบตัวบ่งช้ีกำรปฏิบัติงำน (Performance  Indicators) ดังนี้   
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีกำรปฏิบัติงำน 
  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  
ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต 
(output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
๒.  ควำมส ำคัญของกำรใช้แบบตัวบ่งช้ีกำรปฏิบัติงำน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ 
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลง 
นั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน 

การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ 
กระตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

สวนท่ี 3 
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๓.  วัตถุประสงค์ในกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

๔.๑  กำรก ำหนดตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  คะแนนเต็ม  2๐  คะแนน  ดังนี้ 
  (๒)  แผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (5  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (5  คะแนน)    

(๓)  กำรน ำแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 

๔.๒  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  2๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  2๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  15   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า    10     =  ต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1  :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ป ี
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1 : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปี  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
(ใส่เครื่องหมำย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในพฤศจิกายน  
มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภำพแผนพัฒนำสี่ปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภำพแผนพัฒนำสี่ปี 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

92  คะแนน ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

รำยละเอียดผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และโครงกำร 

ประเด็นกำรพิจำรณำ  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   ๑๐ 9 
๒. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  ๑๐ ๙ 
๓. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๑๐ 9 
๕. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ 4 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี  
(4 ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  กำรด ำเนนิโครงกำร  
เกณฑ์กำรประเมิน  :  กำรด ำเนินโครงกำร  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  กำรด ำเนนิโครงกำร 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)และ
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

266 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1  

89 37.08 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

89 37.08 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างตุลาคม ๒๕60 ถึง 
ตุลาคม ๒๕๖1) 

52 19.54 ๐ 

 
หมำยเหตุ  :  ค ำนวณร้อยละจำกแผนพัฒนำส่ีปี (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลกำรติดตำมประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงกำรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561)   

52 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
๔.๔  สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 5 5 
2 คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี ๕ 5 
3 การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ 5 

รวมคะแนน 2๐ 15 
 
ข้อคิดเห็น   
   จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  15 คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า    คะแนน  คือ
ต้องปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  
คะแนน   
 
ข้อเสนอแนะ   
   เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกตูมสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  10.39  อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการ
ด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
 
 

 
 
 
ชื่อโครงกำร : ..............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง ..............................................  
 
สังกัด : ส ำนัก/กอง .................................................................................................. ................................. 
 
ค ำอธิบำย  :  ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่เลือก 
ล ำดับที่ ประเด็นกำรประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบตัิงำนรำยโครงกำร 
(กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 



~ ๒๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตำมคูม่ือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิน่) 
และกำรติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำ 

 

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน  
๒๕๖1)  คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ  โดยใช้แบบติดตำมและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตำม
คู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น)  และกำรติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำโดยมีรำยละเอียดในกำร
ติดตำมและประเมินผล  ดังนี้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 4 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



~ ๒๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

   
แบบท่ี  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยจะท าการ 
ประเมินและรายงานทุก  ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแล้ว    
       ............................................................................................................................. ........................................ 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม        

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
        มี 
กำรด ำเนินงำน 

      ไม่ม ี
 กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผน  
     ยุทธศาสตร์การพฒันา 

  

ส่วนที่   2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ              
     การพัฒนาท้องถิ่น 

  

 10.  มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง             
      กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง             
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13.  มีการก าหนดเปา้หมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   



~ ๒๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
แบบที่ 2     แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม (รอบท่ี 2 เดือน ตุลำคม 2560 
– กันยำยน  2561) 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  5 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ทุกๆ 6 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานใน รอบท่ี 2 เดือน ตุลาคม 2560 –  กันยายน 2561 หรือ  
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ตั้งแต่  1  ตุลำคม  2560  ถึง  30  กันยำยน  2561 
ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)   
สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (ระหว่ำงเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยำยน 
๒๕๖1) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

โครงกำร 
(เป้ำหมำย) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ยังไม่ด ำเนินกำร 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 7 - - 
ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 9 2 - - 
ด้านคุณภาพชีวิต 14 10 - - 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6 6 
- - 

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 1 
- - 

ด้านการเมืองและการบริหาร 10 19 - - 
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 - - - 
ด้านสาธารณสุข 3 4 - - 

รวมทั้งสิ้น 67 48 - - 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ 100 72 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  
๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม 
๑.๒  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลำคม  ๒๕60 – มีนำคม  ๒๕๖1) 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61  
2.1 ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและน ำไปปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมดใน

แผนพัฒนาสี่ปี 61 

จ านวนโครงการที่
บรรจุในข้อบัญญัติ 

2561 

จ านวนโครงการที่  
ด าเนินการจริง 
ตามข้อบัญญัต ิ

ปี 2561 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 56 23.33 6 6.74 0 0 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 14 15.83 5 5.61 2 4.76 
3.  ด้านการครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

45 18.75 27 30.33 10 2.38 

4. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

51 21.25 10 11.23 6 14.28 

5. การพัฒนาดา้นบ้านเมืองน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชิ
และสิ่งแวด 
ล้อม 

9 3.75 1 1.12 1 0.23 

6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 51 21.25 34 38.20 19 45.23 
7. การพัฒนาดา้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 4 1.66 2 2.24 - - 
8. การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 10 4.16 4 4.49 4 9.52 

รวม 240 100 89 100 42 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ านวนโครงการทั้งหมด
ในแผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม

ฉบับท่ี 1 

จ านวนโครงการที่  
ด าเนินการจริง 

(โอนงบประมาณเพิ่มเติม) 
ปี 2561 

จ านวนโครงการที ่
ด าเนินการจริง (งบ 60 
และ จ่ายขาดเงินสะสม 

2561) 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 14 53.84 1 20 13 100 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

1 3.84 -  - - 

3.  ด้านการครอบครัว เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูอายุและผู้ด้อยโอกาส 

3 11.53 2 40 - - 

4. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6 23.07 1 20 - - 

5. การพัฒนาดา้นบ้านเมืองน่าอยู่ และ
ทรัพยากรธรรมชิและสิง่แวด 
ล้อม 

- - - - - - 

6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 1 3.83 1 20 - - 
7. การพัฒนาดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

- - - - - - 

8. การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 1 3.83 - - - - 

รวม 26 1000 5 100 13 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

สรุปจ านวนโครงการทั้งหมด
ในแผนพัฒนาสี่ปี และ

เพิ่มเตมิฉบับท่ี 1 

สรุปจ านวนโครงการที่  
ด าเนินการจริงทั้งหมด 

ปี 2561 
จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 70 26.31 15 28.84 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 15 5.63 2 3.84 
3.  ด้านการครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

48 18.04 13 25 

4. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

57 21.42 7 13.46 

5. การพัฒนาดา้นบ้านเมืองน่าอยู่ และทรัพยากรธรรม   
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 3.38 1 1.92 

6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 52 19.54 10 19.23 
7. การพัฒนาดา้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 4 1.50 - - 
8. การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 11 4.13 4 7.69 

รวม 266 100 52 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
1.3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  

ยุทธศำสตร์ รำยละเอียดโครงกำร 
งบประมำณ หมำยเหตุ 

ตั้งไว้ โอนเพิ่ม จ่ำยจริง 
1. ยุทธศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 
บ้านโคกตูม  

109,900 - 98,375 ข้อบัญญัติ 
2560 

2. โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองตะขบ 

323,000 - 321,000 ข้อบัญญัติ 
2560 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะขบ 

418,000 - 418,000 ข้อบัญญัติ 
2560 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุก หมู่ที่ 6 บ้านจบกเกร็ง 

290,000 -  290,000 ข้อบัญญัติ 
2560 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม 

58,900 - 58,000 ข้อบัญญัติ 
2560 

6. โครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 

275,000 - 275,000 ข้อบัญญัติ 
2560 

7. โครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 

295,000 - 295,000 ข้อบัญญัติ 
2560 

8. โครงการปรับเกรดถนนภายใน
ต าบลโคกตูม 

- 200,000 199,000 โอน
งบประมาณ 

รวม 8 โครงกำร 1,769,800 200,000 1,954,375  
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
(ปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บ
เกีวยว) 

20,000 - 19,976  

2. โครงการตรวจวิเคราะห์ดิน 20,000 - 6,136  
รวม 2 โครงกำร 40,000 - 26,112  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 

ยุทธศำสตร์ รำยละเอียดโครงกำร 
งบประมำณ หมำย

เหตุ ตั้งไว้ โอนเพิ่ม จ่ำยจริง 
3. ยุทธศาสตร์
ด้านคุณภาพชีวิต 

1. การเตรียมความพร้อมป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ 

60,000 - 300  

2. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 398,400 - 273,900  
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 70,000 - 67,880  
4. โครงจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ภายในต าบลโคกตูม 

100,000 - 100,000  

5. ส่งนักกีฬาและจัดขบวนแห่นักกีฬาใน
การเข้าร่วมกีฬา อ าเภอประโคนชัยเกมส์ 
ชิงถ้วยพระราชสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

100,000 - 87,228  

6. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,842,800 - 5,721,300  
7. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 2,880,000 - 2,354,400  
8. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์ 90,000 - 54,000  
9. โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรม
สาธารณะกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000 - 10,000  

10. โครงการ “แข่งขันกฬีาชิงถ้วย
พระราชทานพระเทพรัตนสุดาสยามบร
มาชกุมารี” 

30,000 - 30,000  

11. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ - 50,000 49,565  
12. โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 100,000 - 99,246  
13. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น “สถานที่กลาง”   

- 12,000 12,000  

รวม  13  โครงกำร 9,681,200 62,000 8,859,819  
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 

ยุทธศำสตร์ รำยละเอียดโครงกำร 
งบประมำณ หมำย

เหตุ ตั้งไว้ โอนเพิ่ม จ่ำยจริง 
4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา   
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการบริหารสถานศึกษา 660,000 - 660,000  
2. เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวหอมมะลิ 
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

110,000 - 100,000  

3. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 30,000 - 29,660  
4. อุดหนุนส่วนราชการ โครงการอาหาร
กลางวัน ภายในโรงเรียนต าบลโคกตูม 

2,416,000  2,341,020  

5. อุดหนุนส่วนราชการ การจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  

10,000 - 10,000  

6. อุดหนุนส่วนราชการจัดงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “งาน
เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง  
ชมทุง่นก โคนชัย” 

30,000 - 30,000  

7. อุดหนุนส่วนราชการ การจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งชาติ
จังหวัดบุรีรมัย ์

- 4,000 4,000  

รวม  7  โครงกำร 3,256,000 4,000 3,170,680  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 

ยุทธศำสตร์ รำยละเอียดโครงกำร 
งบประมำณ หมำยเหตุ 

ตั้งไว้ โอนเพิ่ม จ่ำยจริง 
5. ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองนา่อยู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการปลูกต้นไม้ 
(ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว) 

20,000 - 960  

รวม  1  โครงกำร 20,000 - 960  
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

1. ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม 

15,000 - 15,000  

2. โครงการอบรม ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้น า
ชุมชน 

300,000 - 292,332  

3. ค่าจัดซื้อวัสดุ 2,414,005 - 1,374,633,44  
4. ค่าสาธารณูประโภค  377,000 - 275,078.83  
5. รายจ่ายซึ่งได้มาซึ่งบริการ  406,000 - 463,874.94  
6. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุ 

250,000  -  

7. ค่าอบรมสัมมนา ของคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง 

610,000  461,820  

8. ค่าบ ารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 80,000  88}868.81  
9. เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการสังคม 

90,000 - 67,562  

10. อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สนับสนุน
งบประมาณโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“สถานที่กลาง”   

- 12,000 12,000  

รวม  10  โครงกำร 4,542,005 12,000 1,587,668  

 
 



~ ๓๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
 

ยุทธศำสตร์ รำยละเอียดโครงกำร 
งบประมำณ หมำยเหตุ 

ตั้งไว้ โอนเพิ่ม จ่ำยจริง 
8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

1. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

99,000 - 66,000  

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคสัตว์ 

60,000 - 39,193.30  

3. สมทบกองทุนหลักประกัน
สังคมหลักประกันสุขภาพ 

90,000 - 90,000  

4. โครงการพัฒนาสาธารณุสข
มูลฐาน หมู่บ้านต าบลโคกตูม 

75,000 - 75,000  

      รวม   4  โครงกำร 324,000 - 270,193  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๓๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

1.4 จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (จ่ายขาดเงินสะสม 2561) 

ยุทธศำสตร์ รำยละเอียดโครงกำร 
งบประมำณ หมำยเหตุ 

ตั้งไว้ โอนเพิ่ม จ่ำยจริง 
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล. บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1  

246,000 - 221,000  

2. โครงการขยายถนนผิวจรารจ 
คสล. บ้านหนองม่วงพัฒนา  
หมู่ที่ 7 

161,000 - 155,000  

3. โครงการขยายถนนผิวจราจร 
คสล. บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 8 

119,000 - 108,000  

4. โครงการปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก บ้านจบกเกร็ง 
หมู่ที่ 6  
 

526,000 -  368,000  

5. โครงการวางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่พัก คสล. บ้านหนองตุขบ 
หมู่ที่ 8 (ปรับลดและแก้ไขสัญญา
เพ่ิมเติม) 

601,000 - 499,000  

6. โครงการขุดลอกคลอง (คลอง
หนองกราด) บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 
 

497,000 - 450,756  

7. โครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 

295,000 - 295,000  

รวม 6 โครงกำร 2,150,000 - 1,801,756  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

1.5  โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2561  
(กันเงินเพ่ือด าเนินการในปี พ.ศ. 2562) 

ยุทธศำสตร์ รำยละเอียดโครงกำร 
งบประมำณ หมำยเหตุ 

ตั้งไว้ โอนเพิ่ม กันเงิน 
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม 

114,800 - 114,800  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์
นิยม 

174,800 - 174,800  

3. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วง
พัฒนา 

184,000 - 184,000  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง 

317,000 -  317,000  

5. โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านโคกตูม 

378,700 - 378,700  

6. โครงการขุดขยายสระน้ า  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ 
 

526,300 - 526,300  

7. โครงการปรับปรุงผิวจรารจร 
บ้านจบกเกร็ง 

574,500 - 574,500  

รวม 7 โครงกำร 2,150,000 - 1,801,756  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๓๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
 
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิ
บาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน e-plan ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 
รอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕61 

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕60 – กันยำยน ๒๕๖1) 
(www.dla.go.th) 

สวนท่ี 5 

http://www.dla.go.th/
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1. กำรวำงแผน 
           อบต.โคกตูม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
          อบต.โคกตูม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ ำน
วน 

งบประมำณ 
จ ำน
วน 

งบประมำณ 
จ ำน
วน 

งบประมำณ 
จ ำน
วน 

งบประมำณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 56 74,935,700.00 61 64,120,800.00 56 56,771,700.00 56 37,194,500.00 

ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

14 384,800.00 14 384,800.00 14 384,800.00 14 384,800.00 

ด้านคุณภาพชีวิต 45 11,144,000.00 45 11,204,000.00 45 11,054,000.00 45 10,954,100.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

51 9,503,150.00 48 9,582,000.00 48 10,067,000.00 46 8,889,000.00 

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 730,200.00 9 930,000.00 9 930,000.00 9 930,000.00 

ด้านการเมืองและการบริหาร 51 2,437,000.00 55 3,467,000.00 53 3,407,000.00 53 3,167,240.00 

ด้านการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 

4 160,000.00 4 160,000.00 4 160,000.00 4 160,000.00 

ด้านสาธารณสุข 10 855,000.00 10 855,000.00 10 855,000.00 10 855,000.00 

รวม 240 100,149,850.00 246 90,703,600.00 239 83,629,500.00 237 62,534,640.00 
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2. กำรจัดท ำงบประมำณ 
           ผู้บริหารอบต.โคกตูม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 89 โครงการ งบประมาณ 20,493,705 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์    
ได้ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 3,500,000.00 

ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 5 139,800.00 

ด้านคุณภาพชีวิต 27 10,015,573.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 3,491,000.00 

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 

ด้านการเมืองและการบริหาร 34 2,973,332.00 

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2 30,000.00 

ด้านสาธารณสุข 4 324,000.00 

รวม 89 20,493,705.00  
 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โคกตูม มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร์ โครงกำร  
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑- ๑๐ 

 100,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและ
สว่างมากขึ้น 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่างภายใน
ต าบลโคกตูม 
ตามแบบและ
มาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

2. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 

 1,285,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก 

เส้นที่ 1 บ้าน
นายวสันถึงบ้าน
นายพลอย เส้นที่ 
2 นางฉวีถึงผช.
เทพ เส้นที่ 3 
นายเพิ่มถึงนาง
เบย 

3. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 

 863,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก 

เส้นที่ 2 บ้านเสรี 
ถึง บ้านนางสุคร 
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ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 325 
เมต หนา 0.15 
เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า  

4. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขยายไหล่ทางถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 

 673,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก 

เส้นที่ 1 เส้นบ้าน
นางเพียร ถึง นาง
ดวงแก้ว ขนาด
กว้างข้างละ 
0.50 เมตร ยาว
ข้างละ 300 
เมตร พร้อมท า
รางระบายน้ า
คอนกรีนเสริม
เหล็กแบบฝาปิด 
กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 300 
เมตร ลึก 0.50 
เมตร  

5. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจร
หินคลุก หมู่ที่ 3  

 310,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก 

เส้นที่ 1 ทาง
บ้านนาย โกสิท 
ถึง นานายบุญ
ช่วย ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร 
แล้วลงหินคลุก 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร  

6. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจร
หินคลุก หมู่ที่ 6  

 269,000.00 เพ่ือให้มีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก 

เส้นที่ 1 หน้าวัด
บ้านจบกเกร็ง ถึง 
ถนนลาดยางบ้าน
หนองตะขบ
ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 
1,500 เมตร 
แล้วลงหินคลุก 
หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร  
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7. ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการอบรม
กลุ่มอาชีพ (การ
ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว
ชุมชน) 

 20,000.00 เพ่ืออบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมชน 

อบรมส่งเสริม
และทัศนะศึกษา
ดูงานนอก
สถานที่ของกลุ่ม
อาชีพภายใน
ต าบลโคกตูม 

8. ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร 

 55,000.00 เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรโดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

อบรม/ศึกษาดู
งานกลุ่มอาชีพ
ทางการเกษตรที่
ประสบ
ความส าเร็จ 

9. ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงปลูกพืชอายุ
สั้นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว  

 20,000.00 เพ่ือปรับปรุงบ ารุง
ดินและฟ้ืนฟูสภาพ
ดินให้ดีขึ้น เพื่อลด
การเผาตอชังข้าว 

ฝึกอบรมอาชีพ
ปลูกพืชอายุสั้น
หลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวภายใน
ต าบลโคกตูม 

10. ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการยุวเกษตร   24,800.00 เพ่ือรับบริการ
ความรู้วิชาการ
เกษตรและเคหกิจ
เกษตร 

1.เด็กและ
เยาวชน อายุ 10 
? 25 ปี ที่สนใจ
เกษตรระดับ
หมู่บ้าน  

11. ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

 20,000.00 เพ่ืออบรมส่งเสริม
เกษตรกรในการ
วิเคราะห์ดินใน
พ้ืนที่เพ่ือใส่ปุ๋ยให้
ถูกสูตร 

เกษตรกรภายใน
ต าบลโคกตูม 

12. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการป้องกัน
และลดการเกิด
อัคคีภัย 

 20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและ
ลดการเกิดอัคคีภัย 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

13. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสา
ธารณภัยแก่
ประชาชน 

 10,000.00 เพ่ือใช้ป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย ใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

14. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.
ภายในต าบล 

 50,000.00 เพ่ือฝึกให้ อปพร. มี
ความรู้ความเข้าใจ 

อปพร. จ านวน 
๑๐๐ คน ภายใน
ต าบล 
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15. ด้านคุณภาพชีวิต เตรียมความพร้อม
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

 60,000.00 เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุ ใน
หมู่บ้าน 

ภายในต าบลโคก
ตูม จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

16. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการแพทย์
ฉุกเฉิน  

 398,400.00 เพ่ือจัดตั้งหน่วยกู้
ชีพ อบต.โคกตูม 
และชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

อาสาสมัครกู้ชีพ 
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

17. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 
ระดับหมู่บ้าน ของ 
อบต.โคกตูม 

 10,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนา
ของ อบต. และ
สร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี
ของเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆ 

หมูที่ 1 - 10 

18. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 
ระดับต าบล ของ 
อบต.โคกตูม 

 10,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนา
ของ อบต. และ
สร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี
ของเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆ 

ภายในต าบลโคก
ตูม  

19. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรม ให้
ความรู้ในการ
จดัท าแผนชุมชน 
ต าบลโคกตูม 

 10,000.00 เพ่ือให้หมู่บ้าน / 
ชุมชนมีแผนชุมชน
ที่สามารถแก้ไข
ปัญหา และ
ตอบสนองความ
ต้องการ ของชุมชน
ได้  

ภายในต าบลโคก
ตูม จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

20. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง

 5,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของทาง

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 
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ราชการให้กับ
ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

ราชการ 

21. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายแก่
ประชาชนภายใน
ต าบล 

 20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม 

22. ด้านคุณภาพชีวิต วันเด็กแห่งชาติ   70,000.00 จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
และเยาวชนใน
ต าบลโคกตูม 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กและเยาวชน
ในต าบลโคกตูม 

23. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรม
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
สตรี  

 20,000.00 เพ่ือให้กลุ่มอาชีพ
สตรีได้มีการ
ประกอบอาชีพมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กลุ่มอาชีพสตรี
ภายในต าบล 

24. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น 

 20.00 เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและองค์
ความรู้เรื่องบทบาท
และคุณค่าของ
ความเป็น/ชาย
หญิงในสังคม
พัฒนาการทางเพศ  

กลุ่มเด็กและ
เยาวชนอายุ
ระหว่าง 12-19 
ปี ในต าบลโคก
ตูม 

25. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 
องค์พระหลวง 
ของปวงชนชาว
ไทย 

 20,000.00 เพ่ือปลูกฝังความรัก
เทิดทูนต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
เพ่ือความรักความ
ผูกพันระหว่างคน
ครอบครัวให้แน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น  

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูม  

26. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการอบรม
เสริมสร้างการดูแล
ตนเองของ
ผู้สูงอายุ และผู้
พิการภายในต าบล

 20,000.00 เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมร่วมกัน
ของกลุ่ม 

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลโคกตูม 
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โคกตูม 

27. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดการ
แข่งขันกฬีาต้าน
ยาเสพติดภายใน
ต าบลโคกตูม 

 100,000.00 เพ่ือให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
แข็งแรง 

จัดการแข่งขัน
กีฬาภายในต าบล
โคกตูม จ านวน 
10 หมู่บ้าน 

28. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลเด็ก
และเยาวชนต้าน
ยาเสพติดภายใน
ต าบลโคกตูม 

 70,000.00 เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ภายในต าบลโคก
ตูม จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

29. ด้านคุณภาพชีวิต ส่งนักกีฬาและจัด
ขบวนแห่นักกีฬา
ในการเข้าร่วมกีฬา
อ าเภอประโคนชัย
เกมส์ ชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

 100,000.00 เพ่ือให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส่งนักกฬีาภายใน
ต าบลโคกตูมเข้า
ร่วมขบวนแห่
และแข่งขันกีฬา
ประโคนชัยเกมส์ 
ชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

30. ด้านคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ในเขต
ต าบลโคกตูม 

 5,842,800.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขต
ต าบลโคกตูม 

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลโคกตูม 

31. ด้านคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพความพิการใน
เขตต าบลโคกตูม 

 2,880,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ความ
พิการในเขตต าบล
โคกตูม 

ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ
ภายในต าบล 

32. ด้านคุณภาพชีวิต สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเอดส์ แก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์ ในเขต
ต าบลโคกตูม 

 90,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพ แก่ผู้ป่วยโรค
เอดส์ในเขตต าบล
โคกตูม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ต าบลโคกตูม ที่มี
แพทย์รับรองและ
ท าการวินิจฉัย
เรียบร้อยแล้ว 

33. ด้านคุณภาพชีวิต ส ารองจ่าย  139,353.00 เพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบปัญหา 

ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนภายน
ต าบลโคกตูม 

34. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการฝึกอบรม  10,000.00 เพ่ือให้ อปพร. อุดหนุนทั่วไปที่
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ทบทวนและการ
สวนสนามวัน อป
พร. 

ต าบลโคกตูมมี
ความพร้อมในการ
เกิดสาธาณภัยอยู่
เสมอ 

ท าการปกครอง
อ าเภอประโคน
ชัย 

35. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย  

 5,000.00 เพ่ือให้ อปพร.
ต าบลโคกตูมมี
ความพร้อมในการ
เกิดสาธาณภัยอยู่
เสมอ 

อุดหนุนทั่วไปที่
ท าการปกครอง
อ าเภอประโคน
ชัย 

36. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการจัดหา
รายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสาธารณะ
กุศลและให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 10,000.00 เพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบปัญหา 
ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งรวม
ต าบลโคกตูม 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

37. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการ"แข่งขัน
กีฬาซิงถ้วย
พระราชทาน
พระเทพรัตนสุดา
สยามบรมราช
กุมารี"  

 30,000.00 - เพ่ืออุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา 
ซิงถ้วย
พระราชทาน
พระเทพรัตนสุดา
สยามบรมราช
กุมารี  

- อุดหนุน
กิจกรรมกีฬา
ให้แก่อ าเภอประ
โคนชัย ตาม
โครงการแข่งขัน
กีฬาซิงถ้วย
พระราชทาน
พระเทพรัตนสุดา
สยามบรมราช
บรมราชกุมารี  

38. ด้านคุณภาพชีวิต "การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรัมย์ ชิง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชยา
มกุฎราชกุมาร " 

 15,000.00 เพ่ืออุดหนุน
ส านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์ ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรัมย์ ชิง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชยา
มกุฎราชกุมาร  

อุดหนุนกิจกรรม
กีฬาให้แก่อ าเภอ
ประโคนชัย
โครงการ  
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39. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

 660,000.00 เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม  

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม ได้แก่ 

40. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะ
กรรมการบริหาร 
ศพด.สังกัด 

 50,000.00 เพ่ือสร้างความรู้
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ใน
การบริหารจัด
การศึกษาของศพด.
สังกัด อบต.โคกตูม  

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด 

41. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด  

 100,000.00 เพ่ืออบรมและ
ป้องกันต่อต้านยา
เสพติดมิให้เกิด
ขึ้นกับเด็กและ
เยาวชน  

เด็กและเยาวชน
ในเขตต าบลโคก
ตูม 

42. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เข้าร่วมงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น?
งานเทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก 

 110,000.00 เพ่ือสืบทอดและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงไว้ 

ประชาชนภายใน
ต าบล 

43. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สืบสานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

 30,000.00 เพ่ืออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีของ
ชาวพุทธให้คงอยู่
ต่อไปร่วมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  

44. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

 80,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูประเพณีอันดี
งามของไทยและสืบ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  



~ ๔๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

ทอดให้คงอยู่ต่อไป 
รวมทั้งเพ่ือเป็นการ
สร้างความสมัคร
สมานสามัคคีใน
การท ากิจกรรม
ร่วมกันในชุมชน  

45. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อาหารกลางวัน  2,416,000.00 - เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตาม
หลักโภชนาการ 

- เด็กนักเรียน 
ชั้น อนุบาล -ป.6 
ที่อยู่ในโรงเรียน
ภายในต าบลโคก
ตูม 

46. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

 10,000.00 - เพ่ืออุดหนุน
ส านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์ ในการจัด
งานประเพณี ขึ้น
เขาพนมรุ้ง  

- ประชาชนทั้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ 

47. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดงานอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น"
งานเทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก
ประโคนชัย" 

 30,000.00 - เพ่ืออุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย ในการ
จัดงาน "งาน
เทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง 
ชมทุ่งนกประโคน
ชัย"  

- ประชาชน
ภายในอ าเภอ
ประโคนชัย 

48. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดงานอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ (งานวันส
ถาปณาเมืองแปะ) 

 5,000.00 - เพ่ืออุดหนุน
ส านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์ ในการจัด
งานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์ เพ่ือ
สร้างจิตส านึกของ
คนบุรีรัมย์ให้เกิด
ความจงรักภักดีใน
สถาบัน มีความรัก
ชาติ รักแผ่นดิน 
เกิดความรักสามัคคี
ของประชาชนใน

- คนบุรีรัมย์มี
จิตส านึกรักชาติ 
จงรักภักดี 
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จังหวัดบุรีรัมย์  

49. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูก
ต้นไม้ (ท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 

 20,000.00 เพ่ือฟ้ืนฟูความ
สมดุลให้แก่ระบบ
นิเวศ ด้วย การ
รณรงค์ และสร้าง
จิตส านึกให้
ประชาชนทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วม 

ปลูกต้นไม้
(ท้องถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่
สีเขียว)ฟ้ืนฟู
ความสมดุลให้แก่
ระบบนิเวศ ด้วย
การรณรงค์ และ
สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วม 

50. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การเลือกตั้งนายก 
อบต.และ ส.อบต. 

 50,000.00 เพ่ือด าเนินการ
เลือกตั้ง ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

เลือกตั้งนายก 
อบต.และ ส.
อบต.ภายใน
ต าบล 

51. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม  

 15,000.00 เพ่ือให้พนักงาน
และลูกจ้าง อบต. มี
การพัฒนาตนเอง
และองค์การมาก
ยิ่งขึน้ 

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม 

52. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการอบรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

 20,000.00 เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง มี
ทักษะในการ
ท างานและมี
คุณธรรมจริยธรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง 

53. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการอบรม 
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ให้กับ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้น า

 300,000.00 เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้น า
ชุมชนมีทักษะใน
การท างานเพ่ิมขึ้น 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
หัวหน้าส่วน
ราชการและผู้น า
ชุมชน 
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ชุมชน 

54. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  370,000.00 เพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

55. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าสาธารณูปโภค  335,000.00 เพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อ
สาธารณูปโภคท่ี
มีความจ าเป็น 

56. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

งานรัฐพิธี  5,000.00 เพ่ือเป็นการเฉลิม
ฉลอง เทิดพระเกรี
ยติ สดุดีม หาราชา 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และ
ผู้น าชุมชน  

57. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

รายจ่ายซึ่งได้มาซึ่ง
บริการ 

 317,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาต่างๆและ
ค่าบริการซึ่งได้มา
ซึ่งการบริการต่างๆ 

อบต.โคกตูม 

58. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การรับรอง และ
พิธีการ 

 10,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รับรอง ในการ
ต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน  

คณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน  

59. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ อบต.โคก
ตูม 

 70,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของ อบต.โคกตูม 

60. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การประชุม อบรม 
ของ คณะผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

 250,000.00 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารงานและ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและ
ลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา 
อบต. 

61. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การประชุม อบรม 
ของ คณะผู้บริหาร 

 20,000.00 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ

พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต. 
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สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

บริหารงานและ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

62. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  260,000.00 เพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

63. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

รายจ่ายซึ่งได้มาซึ่ง
บริการ 

 65,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาต่างๆและ
ค่าบริการซึ่งได้มา
ซึ่งการบริการต่างๆ 

จ้างเหมาเข้าเล่ม 
ถ่ายเอกสาร จ้าง
เหมาล้างรูป ท า
ประกันภัย
รถยนต์ส านักงาน 

64. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์  

 70,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครุภัณฑ์  

65. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

รายจ่ายซึ่งได้มาซึ่ง
บริการ 

 15,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาต่างๆและ
ค่าบริการซึ่งได้มา
ซึ่งการบริการต่างๆ 

จ้างเหมาเข้าเล่ม 
ถ่ายเอกสาร จ้าง
เหมาล้างรูป 

66. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 

 20,000.00 เพ่ือท าให้มี
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
เพ่ิมข้ึน 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน  

67. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  50,000.00 เพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

68. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์  

 20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครุภัณฑ์  

69. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  40,000.00 เพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 
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70. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์  

 30,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครุภัณฑ์  

71. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การประชุม อบรม 
ของ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

 50,000.00 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารงานและ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต. 

72. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  40,000.00 เพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

73. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์  

 40,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครุภัณฑ์  

74. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การประชุม อบรม 
ของ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

 60,000.00 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารงานและ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต. 

75. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  70,000.00 เพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

76. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์  

 20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครุภัณฑ์  

77. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

การประชุม อบรม 
ของ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

 30.00 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารงานและ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต. 

78. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อวัสดุ  60,000.00 เพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุ
เครื่องมือ
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เครื่องใช้ที่มีความ
จ าเป็น 

79. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์  

 20,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครุภัณฑ์  

80. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 
ให้กับพนักงานจ้าง
ทั่วไปและ
พนักงานตาม 
ภารกิจ 

 90,000.00 เพ่ือสมทบกองทุน
ประกันสังคม 
ให้กับพนักงานจ้าง
ทั่วไปและพนักงาน
ตาม ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไปและ
พนักงานตาม 
ภารกิจ อบต.โคก
ตูม 

81. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

 169,302.00 เพ่ือสมทบกองทุน
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ต าบล
โคกตูม 

82. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการส่งเสริม
งานรัฐพิธี และวัน
ส าคัญทางราชการ 

 10,000.00 เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบลพนักงานจ้าง
ประชาชนต าบล
โคกตูมได้เห็น
ความส าคัญของวัน
ส าคัญทางราชการ
และส่งเสริมงานรัฐ
พิธี 

อุดหนุนทั่วไปที่
ท าการปกครอง
อ าเภอประโคน
ชัย 

83. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรอการ
จ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 12,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ต าบลโคกตูมได้
ตรวจสอบและรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการได้
อย่างทั่วถึง 
ตรวจสอบได้ 

อุดหนุนทั่วไป
อบต.บ้านไทร 

84. ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

โครงการอบรม
เยาวชนโคกตูม
สัมพันธ์  

 20,000.00 เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเยาวชน

เยาวชนภายใน
ต าบล โคกตูม 
จ านวน 100 คน 
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และมีส่วนร่วมใน
การักษาความสงบ
เรียบร้อยแล้ว 

85. ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  

 10,000.00 เพ่ือป้องกันและแก้
ไปปัญหายาเสพติด 
ต าบลโคกตูม  

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย  

86. ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 99,000.00 เพ่ือควบคุมและ
ป้อง กันโรค
ไข้เลือดออก  

ภายในต าบลโคก
ตูม 

87. ด้านสาธารณสุข โครงการป้องกัน
และแก้ไขโรคสัตว์ 

 60,000.00 เพ่ือป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและ
คุมก าเนิด และโรค
อ่ืนๆทางสัตว์ 

ป้องกันและแก้ไข
โรคสัตว์เช่น ค่า
จัดซื้อวัคซีน 
ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าจัด
อบรมทบทวน
อาสาปศุสัตว์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 

88. ด้านสาธารณสุข สมทบกองทุน
หลักประกันสังคม
หลักประกัน
สุขภาพ ต าบลโคก
ตูม 

 90,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 
ต าบลโคกตูม 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบลโคก
ตูม 

89. ด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้านต าบล
โคกตูม 

 75,000.00 เพ่ือพัฒนาสาธาณ
สุขต าบลโคกตูม 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
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กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
     อบต.โคกตูม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จ านวนเงิน 9,462,123 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 38 โครงการ 
จ านวนเงิน 9,094,816 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนำมในสัญญำ 
โครงกำร 

กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 2 34,576.00 2 34,576.00 

ด้านคุณภาพชีวิต 10 5,540,056.00 10 5,371,156.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6 2,281,660.00 5 2,252,000.00 

ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 960.00 0 0.00 

ด้านการเมืองและการบริหาร 19 1,334,677.44 18 1,232,890.44 

ด้านสาธารณสุข 4 270,193.30 3 204,193.30 

รวม 42 9,462,122.74 38 9,094,815.74 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โคกตูม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศำสตร์ โครงกำร  
แหล่งท่ีมำ 
งบประมำ

ณ 

จ ำนวน
งบประมำณ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

คู่สัญญำ 
วันที่เซ็น
สัญญำ 

ระยะเวล
ำกำร

ด ำเนินงำ
น 

1. ด้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

โครงปลูก
พืชอายุสั้น
หลังฤดูกาล
เก็บเก่ียว  

 20,000.00 2,976.00 23/61 
ค่าวัสดุ 

05/03/25
61 

5 

  360.00 
31/256
1 

15/02/25
61 

5 

  1,240.00 
29/256
1 

05/03/25
61 

1 

  
10,000.0

0 
30/256
1 

05/03/25
61 

1 

2. ด้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

โครงการ
ตรวจ
วิเคราะห์ดิน 

 20,000.00 2,996.00 22/256
1 

05/03/25
61 

5 

  360.00 33/256 05/03/25 5 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

1 61 

  1,240.00 
34/256
1 

05/03/25
61 

1 

  
10,000.0

0 
32/256
1 

22/02/25
61 

1 

  5,404.00 

น้ ายา
ตรวจ
วิเคราะห์
ดิน 

05/03/25
61 

5 

3. ด้านคุณภาพชีวิต เตรียมความ
พร้อม
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาล
ต่างๆ 

 60,000.00 300.00 ป้ายปีใหม่ 26/12/25
60 

3 

  2,760.00 ป้ายปีใหม่ 
28/12/25
60 

1 

  
29,400.0

0 

ยืม
ค่าตอบแท
นปีใหม่ 

28/12/25
60 

30 

4. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการ
แพทย์
ฉุกเฉิน  

 398,400.00 298,800.
00 

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 
4,5,6/6
1 

01/10/25
60 

365 

5. ด้านคุณภาพชีวิต วันเด็ก
แห่งชาติ  

 70,000.00 16,800.0
0 

14/256
1 

09/01/25
61 

3 

  
15,000.0

0 
24/256
1 

12/01/25
61 

1 

  2,880.00 
23/256
1 

10/01/25
61 

3 

  
33,200.0

0 
ยืมเงิน  

10/01/25
61 

30 

6. ด้านคุณภาพชีวิต โครงการ
จัดการ

 100,000.00 22,750.0
0 

20/256
1 

02/02/25
61 

5 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
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แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพ
ติดภายใน
ต าบลโคก
ตูม 

  3,000.00 
26/256
1 

02/02/25
61 

5 

  
13,000.0

0 
27/256
1 

09/02/25
61 

16 

  
61,250.0

0 
ยืมเงิน 

01/02/25
61 

30 

7. ด้านคุณภาพชีวิต ส่งนักกีฬา
และจัด
ขบวนแห่
นักกีฬาใน
การเข้าร่วม
กีฬาอ าเภอ
ประโคนชัย
เกมส์ ชิง
ถ้วย
พระราชทา
นสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุด
าฯ 

 100,000.00 19,128.0
0 

ค่าชุดกีฬา 
26/256
1 

23/02/25
61 

5 

  
10,380.0

0 

ค่าอุปกรณ์ 
27/256
1 

12/03/25
61 

5 

8. ด้านคุณภาพชีวิต สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ใน
เขตต าบล
โคกตูม 

 5,842,800.
00 

482,800.
00 

ตุลาคม 01/10/25
60 

10 

  
481,300.

00 
พฤศจิกาย
น 

01/11/25
60 

10 

  
481,300.

00 
ธันวาคม 

01/12/25
60 

30 
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480,000.

00 
มกราคม 

01/01/25
61 

30 

  
479,200.

00 
กุมภาพันธ์ 

01/02/25
61 

30 

  
477,700.

00 
มีนาคม 

07/03/25
61 

1 

  
475,600.

00 
เมษายน 

09/04/25
61 

1 

9. ด้านคุณภาพชีวิต สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ความพิการ
ในเขตต าบล
โคกตูม 

 2,880,000.
00 

189,600.
00 

ตุลาคม 01/10/25
60 

10 

  
189,600.

00 
พฤศจิกาย
น 

01/11/25
60 

10 

  
194,400.

00 
ธันวาคม 

01/12/25
60 

30 

  
196,000.

00 
มกราคม 

01/01/25
61 

30 

  
195,200.

00 
กุมภาพันธ์ 

01/02/25
61 

30 

  
196,000.

00 
มีนาคม 

01/03/25
61 

30 

  
399,200.

00 
เมษายน 

09/04/25
61 

30 

10
. 

ด้านคุณภาพชีวิต สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
เอดส์ แก่
ผู้ป่วยโรค
เอดส์ ในเขต
ต าบลโคก
ตูม 

 90,000.00 54,000.0
0 

ทั้งปี 01/10/25
60 

12 

11
. 

ด้านคุณภาพชีวิต โครงการ
จัดหารายได้
เพ่ือจัด
กิจกรรม

 10,000.00 10,000.0
0 

เบิกเดือน 
ธค. 

14/08/25
60 

10,000 
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รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

สาธารณะ
กุศลและให้
ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ตามภารกิจ
ของเหล่า
กาชาด
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

12
. 

ด้านคุณภาพชีวิต โครงการ"
แข่งขันกีฬา
ซิงถ้วย
พระราชทา
นพระเทพ
รัตนสุดา
สยามบรม
ราชกุมารี"  

 30,000.00 19,128.0
0 

26/256
1 

23/02/25
61 

5 

  
10,380.0

0 
27/256
1 

23/02/25
61 

5 

13
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

 660,000.00 165,000.
00 

ศูนย์โคก
ตูม 

01/10/25
60 

30 

  
165,000.

00 

ศูนย์
เปลี่ยน
ราษฎร์ 

01/10/25
60 

30 

14
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เข้าร่วมงาน
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น?งาน
เทศกาลข้าว
มะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้ง
ชมทุ่งนก 

 110,000.00 100,000.
00 

19/256
1 

13/12/25
60 

15 
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15
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สืบสาน
ประเพณีแห่
เทียน
พรรษา 

 30,000.00 27,500.0
0 

50/256
1 

11/07/25
61 

15 

  2,160.00 
51/256
1 

24/07/25
61 

3 

16
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อาหาร
กลางวัน 

 2,416,000.
00 

607,000.
00 

5 
โรงเรียน 

01/10/25
60 

30 

  
605,000.

00 

5 
โรงเรียน 
30/01/6
1 

30/01/25
61 

1 

  
570,000.

00 

5 
โรงเรียน 
15/05/6
1 

15/05/25
61 

1 

17
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การจัดงาน
ประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง 

 10,000.00 10,000.0
0 

ฎ
388/61 

26/03/25
61 

1 

18
. 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดงาน
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น"งาน
เทศกาลข้าว
มะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้ง
ชมทุ่งนก
ประโคนชัย" 

 30,000.00 30,000.0
0 

อุดหนุน 22/12/25
60 

1 

19
. 

ด้านบ้านเมืองน่า
อยู่ 

โครงการ
ปลูกต้นไม้ 

 20,000.00 360.00 - 26/07/25
61 

1 
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ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

(ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว 

  600.00 - 
31/07/25
61 

1 

20
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

ส ารวจความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้ใช้บริการ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโคก
ตูม  

 15,000.00 15,000.0
0 

25/256
1 

02/02/25
61 

7 

21
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการ
อบรม 
ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 
ให้กับ คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิก 
อบต. 
พนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้าง 
พนักงาน
จ้าง หัวหน้า
ส่วนราชการ 
และผู้น า
ชุมชน 

 300,000.00 432.00 ค่าป้ายไว
นิล 
37/256
1 

20/03/25
61 

5 

  
110,000.

00 

จ้างเหมา
รถ 
38/256
1 

09/03/25
61 

5 

  
181,900.

00 
ยืมเงิน 

12/03/25
61 

30 

22 ด้านการเมือง ค่าจัดซื้อ  370,000.00 12,871.0 6/2561 07/11/25 3 



~ ๖๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

. และการบริหาร วัสดุ 0 60 

  4,533.60 น ามันพย. 
01/10/25
60 

30 

  5,396.00 น้ ามัน ธ.ค. 
01/11/25
60 

30 

  6,279.40 
น้ามัน 
ม.ค. 

01/12/25
60 

30 

  5,592.00 
น้ ามัน 
ก.พ. 

01/01/25
61 

30 

  350.00 
วัสดุคอ
ม.ค.กพ. 

15/02/25
61 

1 

  
17,020.0

0 
วัสดุคอ
ม.ค.พย. 

10/11/25
60 

1 

  
28,030.0

0 
วัสดุคอม 
ป.พย. 

29/11/25
60 

1 

  
18,950.0

0 
วัสดุ
สนง.ป.พย. 

29/11/25
60 

1 

  4,520.00 
วัสดุ
สนง.ป.มค. 

30/01/25
61 

1 

  5,808.00 
งานบ้าน
ครัว.ป.กพ. 

02/02/25
61 

1 

  3,099.00 
วัสดุ
สนง.ค.กพ. 

02/02/25
61 

1 

  6,846.00 
น้ ามัน มีค 
61 รวม 

20/03/25
61 

30 

  5,729.80 
น้ ามัน เมย 
61 รวม 

04/04/25
61 

30 

  
12,208.2

9 
น้ ามัน พค 
61 รวม 

03/05/25
61 

30 

  3,800.00 
วัสดุคอม 
(ค) เมย 

04/04/25
61 

5 

  6,059.00 
วัสดุ สนง.
(ป) เมย 

04/04/25
61 

5 

  4,125.00 
วัสดุงาน
บ้านฯ พค 

03/05/25
61 

5 



~ ๖๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

  
11,816.0

0 
วัสดุ สนง. 
(ค) 

03/05/25
61 

5 

23
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

ค่า
สาธารณูปโ
ภค 

 335,000.00 24,270.3
7 

ตุลาคม 01/10/25
60 

30 

  
18,298.9

4 

ประจ า
เดือนพฤษ
จิกายน 

30/11/25
60 

30 

  
17,138.7

7 

ประจ าเดือ
น 
ธันวาคม 
60 

01/12/25
60 

30 

  
14,534.1

8 

ประจ าเดือ
น 
มกราคม 
61 

01/01/25
61 

30 

  
16,834.0

3 

ประจ าเดือ
น 
กุมภาพันธ์ 
61 

01/02/25
61 

28 

  
22,539.0

1 

ประจ าเดือ
น มีนาคม 
61 

01/03/25
61 

31 

  
22,523.3

0 

ประจ าเดือ
น เมษายน 
61 

01/04/25
61 

30 

24
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

รายจ่ายซึ่ง
ได้มาซึ่ง
บริการ 

 317,000.00 1,000.00 8/2561 17/10/25
60 

3 

  5,130.00 
10/256
1 

22/11/25
60 

5 

  891.00 
11/256
1 

15/11/25
60 

5 

  5,140.00 
15/256
1 

20/10/25
60 

5 

  1,380.00 18/256 22/12/25 5 



~ ๖๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

1 60 

  2,760.00 
21/256
1 

26/12/25
60 

3 

  
58,500.0

0 

จ้างธุรการ
(ค) พย 
60-พค
61 

02/11/25
60 

360 

  
154,000.

00 

ท าความ
สะอาด
ศูนย์เด็ก 
2 แห่ง 

01/10/25
60 

360 

  
88,000.0

0 

จ้าท า
ความ
สะอาด 
อาคาร
อบต 

01/10/25
60 

360 

25
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
วัสดุ
ครุภัณฑ์ 
อบต.โคกตูม 

 70,000.00 5,871.09 9/2560 07/11/25
60 

3 

  6,496.00 
12/256
1 

22/11/25
60 

5 

  642.00 
13/256
1 

15/11/25
60 

5 

  850.00 
ซ่อมคอมฯ 
(ค) 

08/12/25
60 

1 

  2,340.00 
ซ่อมคอมฯ 
(ค) 

12/03/25
61 

5 

26
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

การประชุม 
อบรม ของ 
คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิก 
พนักงาน
ส่วนต าบล 

 250,000.00 3,752.00 ค่าเดินทาง 
ป.ตค. 

18/10/25
60 

1 



~ ๖๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

พนักงาน
จ้าง และ
ลูกจ้างประ
จ า  

27
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

ค่าจัดซื้อ
วัสดุ 

 260,000.00 7,564.00 4/2561 31/10/25
60 

5 

  
10,000.0

0 

วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ
(ป) 

24/04/25
61 

5 

  
18,000.0

0 

วัสดุ
ยานพาหน
ะและ
ขนส่ง(ป) 

03/05/25
61 

5 

28
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
วัสดุ
ครุภัณฑ์  

 70,000.00 2,400.00 22/256
1 

17/01/25
61 

5 

  840.00 
16/256
1 

24/11/25
60 

5 

29
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

ค่าจัดซื้อ
วัสดุ 

 50,000.00 12,682.0
0 

11/256
1 

28/11/25
60 

5 

  
20,000.0

0 
10/256
1 

24/11/25
60 

5 

  
15,880.0

0 
7/2561 

07/11/25
60 

3 

30
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
วัสดุ
ครุภัณฑ์  

 20,000.00 1,600.00 กองช่าง 
17/256
1 

29/11/25
60 

5 

  2,086.00 
ซ่อมแอร์ 
(ช) 

12/03/25
61 

5 

31
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

ค่าจัดซื้อ
วัสดุ 

 40,000.00 4,400.00 วัสดุคอมฯ 
(ส) 

04/04/25
61 

5 

  2,020.00 
วัสดุคอมฯ 
(ก) 

04/04/25
61 

5 

32 ด้านการเมือง ค่าจัดซื้อ  40,000.00 11,433.0 57/256 19/07/25 5 



~ ๖๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

. และการบริหาร วัสดุ 0 1 61 

33
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

ค่าจัดซื้อ
วัสดุ 

 70,000.00 58,514.6
6 

12/256
1 

01/12/25
60 

7 

  1,000.00 
วัสดุคอ
ม.ช.มค. 

17/01/25
61 

1 

34
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
วัสดุ
ครุภัณฑ์  

 20,000.00 2,086.00 35/256
1 

28/02/25
61 

5 

35
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

ค่าจัดซื้อ
วัสดุ 

 60,000.00 2,020.00 31/256
1 

21/03/25
61 

5 

  2,560.00 
21/256
1 

15/02/25
61 

5 

36
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
วัสดุ
ครุภัณฑ์  

 20,000.00 2,020.00 24/256
1 

30/01/25
61 

5 

37
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

สมทบ
กองทุน
ประกันสังค
ม ให้กับ
พนักงาน
จ้างทั่วไป
และ
พนักงาน
ตาม ภารกิจ 

 90,000.00 5,555.00 ตค 60 04/10/25
60 

1 

  5,555.00 พย 60 
02/11/25
60 

1 

  5,555.00 ธค 60 
06/12/25
60 

1 

  5,555.00 มค 61 
05/01/25
61 

1 

  5,555.00 กพ 61 
02/02/25
61 

1 

  5,965.00 มีค 61 
05/03/25
61 

1 



~ ๖๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

  5,637.00 เมย 61 
03/04/25
61 

1 

  5,637.00 พค 61 
03/05/25
61 

1 

38
. 

ด้านการเมือง
และการบริหาร 

สมทบ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

 169,302.00 169,302.
00 

1/2561 27/12/25
60 

1 

39
. 

ด้านสาธารณสุข โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 99,000.00 66,000.0
0 

42/256
1 

25/05/25
61 

7 

40
. 

ด้านสาธารณสุข โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขโรค
สัตว์ 

 60,000.00 39,193.3
0 

วัคซีนพิษ
สุนัขบ้า 
เมย 

10/04/25
61 

5 

41
. 

ด้านสาธารณสุข สมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สังคม
หลักประกัน
สุขภาพ 
ต าบลโคก
ตูม 

 90,000.00 90,000.0
0 

สมทบ 05/01/25
61 

1 

42
. 

ด้านสาธารณสุข โครงการ
พัฒนา
สาธารณสุข
มูลฐาน
หมู่บ้าน
ต าบลโคก
ตูม 

 75,000.00 7,500.00 ม1/61 09/04/25
61 

30 

  7,500.00 ม2/61 
09/04/25
61 

30 

  7,500.00 ม3/61 09/04/25 30 



~ ๖๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

61 

  7,500.00 ม4/61 
09/04/25
61 

30 

  7,500.00 ม5/61 
09/04/25
61 

30 

  7,500.00 ม6/61 
09/04/25
61 

30 

  7,500.00 ม7/61 
09/04/25
61 

30 

  7,500.00 ม8/61 
09/04/25
61 

30 

  7,500.00 ม9/61 
09/04/25
61 

30 

  7,500.00 ม10/61 
09/04/25
61 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 
อบต.โคกตูม ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  

ยุทธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมำณ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 100% 

จ ำนวน 
โครงกำ

ร 
งบประมำณ 

จ ำนว
น 

โครงก
ำร 

งบประม
ำณ 

จ ำนว
น 

โครงก
ำร 

งบประม
ำณ 

จ ำนว
น 

โครงก
ำร 

งบประม
ำณ 

จ ำนว
น 

โครงก
ำร 

งบประม
ำณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 56.0 74.94 6.0 3.50 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ด้านเศรษฐกิจและแกไ้ขปัญหา
ความยากจน 

14.0 0.38 5.0 0.14 2.0 0.03 2.0 0.03 2.0 0.03 

3.ด้านคุณภาพชีวิต 45.0 11.14 27.0 10.02 10.0 5.54 10.0 5.37 7.0 1.83 

4.ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

51.0 9.50 10.0 3.49 6.0 2.28 5.0 2.25 5.0 2.25 

5.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9.0 0.73 1.0 0.02 1.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.ด้านการเมืองและการบริหาร 51.0 2.44 34.0 2.97 19.0 1.33 18.0 1.23 16.0 0.99 

7.ด้านการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ 

4.0 0.16 2.0 0.03 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

8.ด้านสาธารณสุข 10.0 0.86 4.0 0.32 4.0 0.27 3.0 0.20 3.0 0.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

   
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น   
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคม
ที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน โดยผลการวิเดคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  

๑.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกำส (O : Opportunity) 
    (1) การเมือง (Political Component = P) 

นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี และ 
กฎระเบียบต่างๆ 

 (2)  เศรษฐกิจ (Economic Component = E) 
-  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนในต าบลเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
-  มีการจ้างงานที่มากขึ้น 
-  มีช่องทางการท าธุระกิจมากข้ึน 

 (3)  สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) 
-  ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชาชนในต าบลมีมากขึ้น 
-  จ านวนประชากร โครงสร้างของประชากรเพ่ิมมากขึ้น 
-  ลักษณะของชุมชน และการตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากข้ึน 
-  การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
-  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะดวกขึ้น 
-  การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น  

(4)   เทคโนโลยี (Technological Component = T) 
                 มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวิจัย
และพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ
ต่าง ๆ ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น สะดวกข้ึน 
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๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับขี่   

(2)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมขนาดกลาง      
มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
    

๒.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด 

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเค
ระห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(4)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อยและ

มัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
(6)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(7)  มีความสงบไมค่่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๑0)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑1)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
(๑2)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ   กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
(๒)  ราษฎร์ยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได ้
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(๔)  ต าบลโคกตูมเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืน

หรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
(๕)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  
(๖)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(๗)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(8)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตู 

 



~ ๗๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

 
 
 
 

สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
รอบเดือน  ตุลำคม  2561 

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึง กันำยำยน พ.ศ. 2561) 
 

1.  ผลกำรประเมินคุณภำพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  1  :  คุณภาพยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  

๑๐๐  คะแนนเต็ม   
 ๑.๓  ผลกำรด ำเนินกำรตำยุทธศำสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา  โดยสรุปได้ดังนี้               

  เป้าหมายของยุทธศาสตร์    จ านวน   72  โครงการ 
     สามารถบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี       จ านวน   60  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  22.22  ของยุทธศาสตร์        
       

๒.  ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
๒.๑  กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  2  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน   

๒.๒  ผลกำรประเมินคุณภำพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙2  คะแนน  
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  3  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  ได้  ๔  คะแนน  

 ๒.๓  ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสี่ปี 
(๑)  แบบที่   ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   266  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ  จ านวน    52  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  19.54  ของแผนพัฒนาสี่ปี 
 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ    

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖1   
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   240  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   42  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  17.50 ของแผนพัฒนาสี่ปี 
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๓.  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกระทบหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ   
   

4.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
 4.๑  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  มีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้
พ้ืนที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  
บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบ
เกี่ยวยังไม่สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4.๒  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่
จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คน
ในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบ
อาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  ขาดแหล่ง
เก็บกักน้ าเพ่ือการ         
 

5.  ปัญหำอุปสรรคในกำรบริกำรประชำชน  
ปัญหำ 

(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
(๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ไม่มีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 

อุปสรรค 
 (๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความ 

เดือดรอ้นของประชาชนได้ท่ัวถึง  
(๓)   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมยังไม่สามารถเพ่ิมสร้างแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค  

บริโภค   อุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพีย 
ข้อเสนอแนะ  

(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า
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รอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   

7.  ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  มีดังนี้ 
 ปัญหำ 

๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว่ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ     
ไม่ถึง   ร้อยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาสามปี   

๒) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
ได้ร้อยละ    ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี  
 อุปสรรค 

๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็น 
จ านวนมาก   

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมมีงบประมาณที่จ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

       ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี     
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ 95  ของ 

แผนพัฒนาสามปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


